
Лекція № 13 

Тема: Соціальні норми. Право і мораль. 

План 

1. Регулювання соціальних процесів. 

2. Соціальні норми і соціальні інститути. 

3. Основні види соціальних норм. 

4. Співвідношення між нормами права та іншими соціальними нормами. 

Самостійна робота 

1. Поняття «мораль». 

2. Взаємозалежність і взаємодоповнюваність права і моралі. 

3. Однакове і відмінне в праві та моралі. 

 

Шановні студенти, при опрацюванні лекційного матеріалу вам необхідно:  

1. Переглянути інформацію за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=HTuI74RCRWY  

Бажаю успіхів 

 

1. Регулювання соціальних процесів. 

Соціальний процес — послідовна зміна станів суспільства або його окремих систем. 

Соціальний процес проявляється як рух у часі низки соціальних подій чи явищ певної 

спрямованості. У ньому діалектично поєднуються зміна і сталість, перервність і неперервність. 

Соціальна система не може існувати без процесу, що призводить до певних змін. Процеси 

відбуваються на різних рівнях соціальної системи: окремого індивіда, соціальної групи, організації, 

суспільства. Найважливішими ознаками соціальних процесів є їх загальність та зв'язок із суб'єктом, 

який здійснює процес. Функціонування й розвиток суспільства відбуваються в різних формах 

соціальних процесів. 

Можна здійснити класифікацію соціальних процесів за певними критеріями. Зокрема, за 

формами розвитку соціальні процеси поділяють на такі види: 

• спрямовані (передбачають певну мету або тенденцію у своєму русі). Вони є передбачуваними 

або явними. Наприклад, процес глобалізації, процес реформування економіки, створення єдиного 

європейського суспільства. 

• не спрямовані (мають випадковий, хаотичний характер). Наприклад, емоційні сімейні 

конфлікти, мобілізації в соціальних рухах. 

• зворотні (процеси, які викликають у системі певні зміни). Ці зміни можуть бути й 

радикальними, що може призвести до повернення у попередній стан. Наприклад, посилення девіантної 

поведінки людей в період економічної кризи. Водночас слід пам'ятати проте, що повернення до 

попереднього стану не означає повну ідентичність системи: відновлюються лише основні структурні 

елементи, а другорядні можуть змінюватись назавжди. 

• незворотні (відображають зміни, які не можна повернути). Наприклад, старіння людини, 

урбанізація населення. 

• висхідні (передбачають розвиток системи, якщо цей розвиток істотний, то його ототожнюють 

з прогресом). 

• низхідні (викликають негативні дисфункціональні зміни у системі, стан регресу). 

• лінійні (поступові безперервні висхідні або низхідні зміни в системі). 

• циклічні (періодичне повторення певних фаз розвитку системи). Наприклад, вибори та 

перевибори президента або парламенту. Такі процеси можна розглядати також як кругові.  

• спіральні (являють собою висхідний або низхідний циклічний рух). 

За ступенем загальності розрізняють: 

• соціальні процеси (глибокі процеси економічних, демографічних, екологічних та інших змін); 

• загальні (функціонування таких соціальних інститутів, як системи управління, охорони 

здоров'я, освіти); 

• особливі (адаптація, урбанізація). 

За характером змін: еволюційні та революційні процеси. За спрямованістю: прогресивні та 

реакційні процеси. За змістом змін: 

• співробітництво; 

• суперництво; 

https://www.youtube.com/watch?v=HTuI74RCRWY


• конкуренція; 

• конфлікт; 

• пристосування. 

У реальному житті всі перераховані форми соціальних процесів можуть чергуватись, змінюючи 

один одного, або протікати паралельно. Можуть накладатись або протистояти один одному. При 

цьому, як правило, одні процеси є основою соціальних змін, а інші — залишаються нейтральними до 

цих змін. Вони можуть сприяти відновленню, збереженню, а не трансформації системи. 

Конкретні взаємодії людей у сфері матеріального або духовного виробництва суспільства 

визначають особливості структури соціального процесу. Структурно-організаційна впорядкованість 

процесу є його механізмом, за допомогою якого забезпечується перехід від однієї стадії до другої стадії 

процесу і здійснення його як певної цілісності. Сам же перехід від однієї стадії до іншої 

характеризується швидкістю, темпами і вектором, що вказує на висхідну або низхідну лінію розвитку. 

Реформування суспільних відносин потребує особливої уваги до чинників соціальних процесів, 

умов їх перебігу та спрямування, своєчасного виявлення застійних явищ, котрі гальмують процеси 

розвитку. Проведення широкомасштабних соціологічних досліджень всіх сфер суспільного життя є 

ефективним засобом з'ясування стану тих соціальних структур у суспільстві, які визначають характер, 

особливості й оптимальні умови соціальних процесів. 

 

2. Соціальні норми і соціальні інститути. 

Як видно з викладеного матеріалу, для того, щоб людина могла жити в суспільстві, вона повинна 

додержуватись певних норм поведінки, які панують у ньому. Ці норми забезпечують найбільш доцільне 

і гармонійне функціонування суспільства відповідно до потреб його розвитку. Загальні правила 

поведінки, що склалися у певному суспільстві називають соціальними нормами. Цілісна динамічна 

система соціальних норм є необхідною умовою життя суспільства і функціонування держави, 

забезпечення узгодженої взаємодії людей, прав людини і громадянина, стимулювання життєвого рівня 

народу. 

Система соціальних норм відображає досягнутий ступінь економічного, соціально-політичного і 

духовного розвитку суспільства, якість життя людей, історичні і національні особливості країни, 

характер державної влади. Норми, що регулюють суспільні відносини, відображають і конкретизують 

дію об'єктивних законів, тенденції суспільного розвитку, тобто таких законів, які діють із природно-

історичною необхідністю. Об'єктивний характер цих законів органічно зв'язаний з їх науковим 

розумінням людьми і використанням їх у цілеспрямованій соціальній діяльності.  

Оскільки суспільне життя складне і різноманітне, то соціальні норми помітно відрізняються одна 

від одної не лише за регульованими сферами суспільних відносин, а й за способами свого встановлення 

і забезпечення. 

Розмаїття, складність та інші особливості суспільних відносин обумовлюють функціонування 

багатьох норм, які їх регулюють. У своїй сукупності існуючі норми представляють єдину систему 

соціального регулювання, в якій ефективність кожного виду норм найбільшою мірою виявляється лише 

у взаємодії з іншими елементами цієї системи. Основними видами соціальних норм є економічні, 

політичні, правові, моральні, релігійні, звичаєві та ін. Всі вони мають певні ознаки, обумовлені 

особливостями їх формування, методами впливу на поведінку суб'єктів тощо. Але кожній із них 

притаманні і загальні для всіх соціальних норм ознаки. 

1. Вони є загальними правилами - соціальні норми виступають як правила поведінки людей у 

суспільстві, тобто визначають, якою повинна і може бути поведінка суб'єктів із точки зору інтересів 

суспільства. При цьому соціальні норми діють безперервно в часі, наділені багаторазовою дією і звернені 

до невизначеного кола осіб (не мають конкретного адресата). 

2. Здебільшого соціальні норми виникають внаслідок свідомо-вольової діяльності людей. Одні 

створюються в процесі цільової діяльності, інші виникають внаслідок багаторазових повторюваних 

актів поведінки, не відокремлюються від самої поведінки і виступають як зразки і стереотипи, треті 

формуються у вигляді принципів, які закріплюються в суспільній свідомості та ін. 

3. Названі норми регламентують форми соціальної взаємодії людей, тобто спрямовані на 

регулювання суспільних відносин, поведінку в суспільстві. 



4. Вони виникають у процесі історичного розвитку {як його фактор і результат) і функціонування 

суспільства. Соціальні норми, будучи елементом суспільства, відображають процеси його розвитку, 

впливають на їх темпи і характер, власне, мають своє місце в історії суспільства, свою історичну долю. 

5. Ці норми відповідають типу культури і характеру соціальної організації суспільства. Культура 

перш за все виражена у змісті соціальних норм. З цієї точки зору неважко помітити відмінності 

соціальних норм у суспільствах, яким властиві різні культурні традиції, наприклад, європейська й 

азіатська. 

Таким чином, соціальні норми — правила поведінки загального характеру, які виникли в процесі 

історичного розвитку, регулюють різні сфери суспільних відносин, мають зміст, зумовлений свідомо-

вольовою діяльністю людей, рівнем економічного, соціального і культурного розвитку суспільства та 

забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу. 

Завдяки цим ознакам соціальні норми є важливим регулятором суспільних відносин, активно 

впливають на поведінку людей і визначають її напрями в різних життєвих обставинах. 

Найбільш суттєвими ознаками соціальних норм є наступні:  

1. Правила (масштаби, зразки, моделі) поведінки регулятивного характеру - соціально-вольові 

норми, що історично склалися або цілеспрямовано встановлені. Вони направляють поведінку людей 

відповідно до закладеної в нормі ідеальної моделі суспільних відносин, вносять однаковість у 

регулювання суспільних відносин і формують безупинно діючий механізм типових масштабів 

поведінки.  

2. Правила поведінки загального характеру, тобто такі, що не мають конкретного адресата. Вони 

розраховані на те, щоб направляти поводження людей у рамках відношень даного виду; вступають у 

дію щораз, коли виникають відповідні суспільні відносини.  

3. Правила поводження приписувального характеру - загальнообов'язкові. Вони встановлюють 

заборони, дають еталони поведінки.  

4. Правила поводження, що забезпечуються певними засобами впливу на поведінку людей 

(навичкою, внутрішнім переконанням, суспільним впливом, державним примусом).  

Соціальні норми виникають у процесі історичного розвитку і, концентруючи досягнення 

людства в організації суспільного життя, передаються з покоління в покоління.  

“Формуючись та утверджуючись різними шляхами, але загальним є те, що вони відбивають 

досвід різних варіантів поведінки суб‘єктів у тих чи інших ситуаціях. При цьому в соціальній нормі 

закріплюється той варіант поведінки, що гарантує найкращий результат або завдає найменшої шкоди”.  

Отже, “соціальна норма, що регулює поведінку людей у суспільстві, - це своєрідний результат 

пізнання і переробки у свідомості людей відповідного досвіду поведінки, через який визначається той 

її варіант, що найшвидше веде до бажаних успіхів”.  

Соціальний інститут - це відносно стабільна інтеграція сукупності символів, вір, цінностей, 

норм, політичних статусів, що керують цілими сферами соціального життя:сім’єю, економікою, 

освітою, управлінням тощо. Соціальний інститут - усталений комплекс формальних і неформальних 

правил, принципів, норм, установок, що регулюють різні сфери людської діяльності і організують їх у 

систему. Соціальний інститут існує через необхідність задовільнити найважливіші життєві потреби.  

Для виникнення та розвитку соціального інституту потрібно:  

1) Щоб у суспільстві виникла та розвилася потреба, що стане головною передумовою даного 

соціального інституту;  

2) Усталена система функцій, дій, операцій, цілей, що вирішують цю проблему.;  

3) Соціальний інститут повинен мати ресурси (матеріальні, фінанси, праця, організація), які 

повинне поповнювати суспільство.;  

4) Особливе культурне середовище для існування соціального інституту (субкультура - система 

знаків, правил тощо, що відрізняє певних людей).  

У суспільстві на розвиток соціальних процесів істотно впливають сформовані соціальні 

утворення — соціальні інститути. Інституціональні форми — соціальні утворення забезпечують в 

суспільстві розвиток та переміщення соціальних спільностей, соціальних груп, надають стійкість і 

певність соціальним зв'язкам.  

Соціальний інститут — різновид особливих соціальних зв'язків, тобто зв'язків, що забезпечують 

цілісність.  

Соціальні інститути — велике соціальне досягнення людини, що не тільки забезпечує 

досягнення головних переваг соціального (передбачливість, надійність, регулярність та ін.), але і 



дають підстави надіятись на те, що та або інша потреба так або інакше задовольняється і мета 

досягається на якісному рівні. Якщо людина тисячами невидимих ниток пов'язана з людьми, із 

суспільством, то в системі соціальних зв'язків соціальні інститути найміцніші, могутні канати, що 

визначають життєздатність системи соціальних зв'язків, системи соціальних дій. Саме вирішальним 

фактором, що визначає рівень життєдіяльності індивіда, соціальної спільності є стверджуючий, 

відлажений і регулярний, тобто інституціональний аспект соціального життя.  

Соціальні інститути, що формуються в процесі складання соціальної структури суспільства, є 

важливим компонентом соціальних зв'язків і соціальних дій, цементуючим фактором соціальної 

структури суспільства. На різних ступенях соціальних процесів у суспільстві відбувається конкретне 

становлення і розвиток інституційних форм. Соціальна структура — це не тільки сукупність, система 

соціальних спільностей, верств і прошарків, а й інші інституційні організаційні форми, що 

забезпечують розвиток соціальних спільностей, їх переміщення, надають стійкість і певність 

соціальним зв'язкам і соціальним діям. Регулярний, стійкий характер, цілеспрямованість дій і 

взаємодій надають саме системи соціальних статусів і соціальних ролей, забезпечують повну 

організованість у суспільстві.  

Важливим компонентом соціального інституту є соціальні норми і нормативність дій і 

взаємозв'язків різних ланок соціальної структури суспільства. Широко розповсюджене визначення 

соціального інституту як організованої системи зв'язків і соціальних норм, що об'єднують значущі 

суспільні цінності і процедури, які задовольняють основні потреби суспільства. Тут-то суспільні 

цінності — ідеї і мета, що їх ставлять люди для задоволення своїх потреб, обираючи різні процедури 

для їх реалізації, тобто вибираючи стандартизовані зразки поведінки в спільносних процесах, а 

система соціальних зв'язків — сплетіння ролей і соціальних статусів, з допомогою яких поведінка 

людей-реалізується і утримується в певних суспільних нормах і межах. Візьмемо дію в соціальній 

структурі суспільства соціального інституту сім'ї: по-перше, це сукупність суспільних цінностей 

(любов, ставлення до дітей, сімейні правила і обставини); по-друге, переплетіння різних соціальних 

статусів і ролей (статуси і ролі чоловіка і дружини, дитини, підлітка, тещі, свекрухи, братів, сестер та 

ін.), за допомогою яких здійснюється сімейне життя.  

Соціальний інститут — стійкий комплекс формальних і неформальних правил, принципів, 

норм, настанов, що регулюють різні сфери людської діяльності і організують їх в систему ролей і 

статусів, що утворюють соціальну систему.  

Соціальні інститути діють в системі соціальних структур суспільства від імені суспільства і в 

інтересах людей з метою задоволення їх потреб. Процес інституалізації включає в себе ряд моментів:  

Однією з необхідних умов появи соціальних інститутів слугує відповідна соціальна потреба. Інститути 

покликані організовувати спільну діяльність людей з метою задоволення тих чи інших соціальних 

потреб. Виникнення визначених суспільних потреб, а також умови для їхнього задоволення є першими 

необхідними моментами інституалізації.  

На основі всього вищевикладеного, можна дати наступне визначення соціального 

інституту. Соціальні інститути - це організовані об'єднання людей виконуючих визначені соціально 

значимі функції, що забезпечують спільне досягнення цілей на основі виконуваного членами своїх 

соціальних ролей, що задаються соціальними цінностями, нормами і зразками поведінки.  

Соціальні інститути відрізняються за типом потреб та інтересів, вирішуваних ними проблем. 

В соціалогії виділяють п’ять основних: економічний, політичний, освітній, релігійний і сімейний.  

Економічні інститути — найстійкіші, із суворою регламентацією соціальних зв'язків у сфері 

господарської діяльності (виробництво, розподіл благ і послуг, регулювання фінансів, організація і 

поділ праці, трудова діяльність, ринок, власність та ін.).  

Соціальні інститути відрізняються своїми функціональними якостями:  

1) Економіко-соціальні інститути - власність, обмін, гроші, банки, господарські об'єднання 

різному типу - забезпечують усю сукупність виробництва і розподілу суспільного багатства, з'єднуючи 

разом з тим, економічне життя з іншими сферами соціального життя.  

2) Політичні інститути - держава, партії, профспілки й іншого роду громадські організації, які 

переслідують політичні цілі, спрямовані на встановлення і підтримку визначеної форми політичної 

влади. Їхня сукупність складає політичну систему даного суспільства. Політичні інститути 

забезпечують відтворення і стійке збереження ідеологічних цінностей, стабілізують домінуючі в 

суспільстві соціально-класові структури.  



3) Соціокультурні і виховні інститути ставлять метою освоєння і наступне відтворення 

культурних і соціальних цінностей, включення індивідів у визначену субкультуру, а також 

соціалізацію індивідів через засвоєння стійких соціокультурних стандартів поведінки, і нарешті, 

захист визначених цінностей і норм.  

4) Нормативно-орієнтовані інститути морально-етичної орієнтації і регуляції поводження 

індивідів. Їх ціль - додати поведінці і мотивації моральну аргументацію, етичну основу. Ці інститути 

затверджують у співтоваристві імперативні загальнолюдські цінності, спеціальні кодекси й етику 

поведінки.  

Нормативно-регламентовані інститути -визначають суспільно-соціальну регуляцію 

поводження на основі норм, правил і розпоряджень, закріплених у юридичних і адміністративних 

актах. Обов'язковість норм забезпечується примусовою силою держави і системою відповідних 

санкцій. 

5) Церемоніально-символічні і ситуаційно-конвенціональні інститути. Ці інститути засновані 

на більш-менш тривалому прийнятті конвенціональних (за договором) норм, їх офіційному і 

неофіційному закріпленні. Ці норми регулюють повсякденні контакти, різноманітні акти групового і 

межгруппового поводження. Вони визначають порядок і спосіб взаємного поводження, 

регламентують методи передачі й обміну інформацією, вітання, звертання і т.д., регламент збор, 

засідань, діяльність якихось об'єднань. 

 

3. Основні види соціальних норм. 

Усі соціальні норми, які діють у сучасному суспільстві, поділяються за такими критеріями: 

—спосіб їх створення; 

—засоби охорони їх від порушень. 

На основі цього виділяються наступні види соціальних норм: 

1.  Норми права — це норми, які встановлюються державою (народом у ході референдуму) та 

охороняються нею. 

2.  Норми моралі (від лат. moralis — моральний) — це норми, принципи, правила поведінки, які 

склалися в суспільстві під впливом громадської думки відповідно до уявлень людей про добро і зло, обов'язок, 

справедливість, честь і забезпечуються через внутрішнє переконання та засоби громадського впливу. 

У суспільстві сформувались моральні вимоги загальнолюдської значущості, які є досягненням 

цивілізації, зокрема це турбота про людей похилого віку, надання матеріальної та моральної допомоги 

хворим та незаможним тощо. Проте у суспільстві існують і такі відносини, що не підлягають 

моральній оцінці. 

Частиною загальноморальних норм виступає релігійна мораль, низка вимог якої («не убий», «не 

вкради» та ін.) належить до загальнолюдських цінностей і становить основну частину практично всіх 

моральних систем, а в деяких випадках — основу правових та судових систем (закони шаріату в 

мусульманських країнах). 

3. Політичні норми регулюють відносини між соціальними групами, націями, народностями, їх участь 

в організації та здійсненні державної влади, відносини держави з іншими суб 'єктами політичної системи 

суспільства. 

4.   Економічні норми регламентують відносини у сфері економіки. 

5.  Норми об'єднань громадян (корпоративні норми) — це норми, які встановлюються і 

забезпечуються об'єднаннями громадян. Особливості цього виду соціальних норм полягають у тому, що 

вони регулюють діяльність, обумовлену завданнями певних об'єднань громадян та спрямовану на 

досягнення цілей, заради яких ці об'єднання утворювались. Корпоративні норми поділяють на 

внутрішньоорганізаційні, згідно з якими встановлюється структура об'єднання, визначаються 

компетенція, форми і методи роботи його органів, права і обов'язки їх членів. Другу групу становлять 

норми зовнішньої дії, що регулюють відносини об'єднань з іншими суб'єктами. Корпоративні норми 

мають бути відповідними до конституції країни, законів та інших нормативно-правових актів. Ця група 

соціальних норм знаходить своє вираження і закріплення в актах (статути, положення, постанови), що 

видаються відповідними об'єднаннями. 

6.   Релігійні норми — це норми, що регулюють поведінку і специфічні культові дії, які засновані на вірі 

в існування Бога (Богів). Вони відображаються у статутах, "священних" книгах, інших релігійних актах. 

7.   Естетичні норми встановлюють правила поведінки людей згідно з уявленнями про красу, які 

склалися в суспільстві. 



8.   Організаційні норми закріплюють структуру, порядок створення та діяльності державних органів 

і об'єднань громадян. 

9.   Культурні норми визначають правила поведінки людей, зумовлені рівнем і традиціями 

матеріальної та духовної культури суспільства. 

10.  Звичаї — це норми (правила поведінки), які склалися історично, закріплені у суспільній практиці 

внаслідок багаторазового повторення. Звичай, що закріпився у свідомості людей як найбільш розумний 

або корисний у певних умовах зразок поведінки, виробляє свого роду автоматизм у поведінці, 

сприймається та реалізується без глибокого обмірковування. Різні нововведення, що мають за мету зміну 

або скасування певного правила поведінки, яке встановлене звичаєм, протягом певного часу 

відкидаються чи сприймаються з помітними труднощами під час реалізації. 

Дуже близькі до звичаїв традиції— способи поведінки людей, соціальних груп, які склалися в 

суспільстві і передаються від покоління до покоління. Традиції охоплюють, як правило, відповідний тип 

поведінки, складаються не з однієї якої-небудь дії, а стилю поведінки. 

11. Соціально-технічні норми — норми, які регулюють ставлення людей до знарядь виробництва, 

до практики. Ці правила забезпечують доцільне і безпечне поводження людини у природному 

середовищі, використання багатств і явиш природи, досягнень науки і техніки. Наприклад, правила 

виконання будівельних робіт, інструкції з експлуатації машин та механізмів. Як тільки технічні норми 

стають загальними правилами поведінки, вони набувають соціального значення. Наприклад, правила 

гігієни, технічні норми, що мають соціальне значення. 

Крім того, соціальні норми поділяють на усні та письмові, свідомі та стихійні, а також залежно від 

того, чим забезпечується їх виконання (внутрішнім переконанням суб'єктів, об'єднаннями громадян, 

суспільством чи державою). Можна також виділити соціальні норми, що притаманні певним 

історичним епохам (суспільно-економічним формаціям, цивілізаціям тощо). 

Така широка палітра соціальних норм різних видів свідчить, що в арсеналі соціального 

регулювання завжди можна знайти засіб, найбільш відповідний для регулювання тих чи інших 

конкретних відносин. 

Правові норми, до речі, не завжди є найдоцільнішими засобами соціального регулювання. Іноді 

воно краще здійснюється за допомогою моральних, релігійних чи інших норм (особливо у сфері 

особистих, інтимних людських стосунків). Звісно, усі ці соціальні норми взаємодіють із нормами права 

і не повинні їм суперечити. Разом із тим, заглиблюючись у людські стосунки, норми моралі, релігійні 

норми, звичаї, знаходимо у праві одну з необхідних форм їх існування, тобто ряд цих норм стають 

правовими, використовуються при виданні юридичних норм. Наприклад, сьогодні ми офіційно 

відзначаємо релігійні свята — Різдво Христове, Пасху. Завдяки точності, конкретності норми-звичаї без 

особливої нормотворчої роботи стають нормами права. Активно впливають на норми права норми 

моралі. Ряд правових норм має моральний зміст, а тому все право (в широкому розумінні) — це моральне 

явище. 

Право, у свою чергу, впливає на норми моралі, релігійні норми, норми-звичаї. Право, зокрема, є 

способом усунення перешкод на шляху розвитку нових моральних норм: в умовах розвитку ринкових 

відносин воно стверджує почуття господаря, приватного підприємця — все те, що стає змістом 

відповідних нових законів. 

Отже, правові норми є різновидом соціальних норм. Вони мають всі ознаки цих норм, але 

характеризуються особливими рисами, які не притаманні іншим засобам соціального регулювання. 

 

4. Співвідношення між нормами права та іншими соціальними нормами. 

Співвідношення норм права з іншими соціальними нормами відбувається за трьома напрямками: 

1) єдність; 2) відмінність; 3) взаємодія. 

Єдність полягає в тому, що всі соціальні норми мають одну ознаку: їх зміст обумовлений рівнем 

економічного, культурного розвитку суспільства. Це норми одного суспільства, тому норми права та 

інші соціальні норми за змістом не можуть значно відрізнятися. 

Відмінність норм права від інших соціальних норм: 

1) за походженням. Норми права видаються державними органами (встановлюються або 

санкціонуються державою, виражають волю панівної частини суспільства). Корпоративні норми 

приймаються окремими організаціями. Норми моралі, звичаї виникають поступово у процесі розвитку 

суспільства, виражають волю різних його частин, виникають у свідомості членів суспільства; 



2) за формою вираження. Норми права формально визначені, фіксуються у спеціально виданих 

державою нормативно-правових актах чи інших джерелах. Інші соціальні норми існують у свідомості 

суспільства або можуть бути записані в різних джерелах, які не мають офіційного характеру; 

3) за сферою дії. Норми права регулюють відносини, які об'єктивно потребують правового 

регулювання, найважливіші суспільні відносини. Інші соціальні норми можуть також регулювати 

суспільні відносини, на які поширюють свою дію правові норми. Але інші соціальні норми можуть 

регулювати й ті відносини, які виходять за межі сфери правового регулювання. Норми права 

поширюються на всіх осіб, які знаходяться в межах території держави або адміністративно-

територіальної одиниці. Звичаї і корпоративні норми мають локальний характер, тобто поширюються 

на відносно вузьке коло осіб, а не на певну територію. Норми моралі не знають держаних кордонів. Тому 

норми права мають точно визначені межі дії, обов'язковості. Інші соціальні норми не завжди мають 

точно визначені межі дії; 

4) за ступенем деталізації. Норми права як правила поведінки в конкретних ситуаціях 

відрізняються більш конкретною деталізацією. Це норми поведінки в конкретних ситуаціях. Вони 

формулюють правила поведінки у вигляді прав та обов'язків. Такі якості мають і корпоративні норми. 

Звичаї взагалі максимально наближені до конкретної ситуації. Норми моралі є загальними принципами, 

яких намагаються дотримуватися люди у своїй поведінці. Інші соціальні норми виражаються не тільки 

через права й обов'язки, але і через загальні принципи, цілі, гасла тощо; 

5) за способом забезпеченості. Всі соціальні норми виконуються і дотримуються добровільно, під 

впливом свідомості людей. Але за нормами права при їх невиконанні стоїть можливість державного 

примусу. Зовнішні гарантії інших соціальних норм – це громадська думка, можливості застосування 

заходів громадського впливу. У випадку протиріччя правових норм іншим соціальним нормам, як 

правило, перевага надається правовій нормі; 

6) за тенденцією розвитку. Норми права з'являються на певному етапі розвитку суспільства, коли 

формується держава. Інші соціальні норми існують у будь-якому суспільстві. В сучасних умовах 

розвитку суспільства у зв'язку з його ускладненням роль права зростає. Норми права мають таку 

властивість як динамізм – це означає, що застарілі норми права легко можна замінити на нові. Звичаї і 

норми моралі з'явилися значно раніше, але вони більш консервативні, складаються не відразу і не 

можуть швидко зникнути; 

7) за створенням системи. Норми права утворюють внутрішньо узгоджену цілісність, єдність, 

тобто систему. Інші соціальні норми можуть не бути внутрішньо узгодженими і не мати властивостей 

системи. 

Взаємодія норм права та інших соціальних норм. Індивідуальна свідомість людини складається 

зазвичай під впливом моральних, звичаєвих і корпоративних норм. Тому норма права, щоб бути 

ефективною, звертається до неправових категорій і цінностей. Різні соціальні норми впливають на право 

у сфері правотворчості й у сфері правозастосування. Можливі варіанти, коли право входить у протиріччя 

з іншими соціальними нормами (несправедливі закони). Держава зацікавлена в усуненні звичаїв, які 

несумісні з сучасною організацією людського життя. Такі явища викорінюються за допомогою норм 

права. 

Специфіка норм права, їх відмінність від інших видів соціальних норм знаходять вираз у 

принципі формальної рівності. З позиції такого юридичного підходу тільки об'єктивна специфіка права 

як загальної і необхідної форми рівності, свободи і справедливості визначає особливість санкції закону 

(її загальнообов'язковість, державно-владний примус тощо). 

Формальна рівність, свобода і справедливість – це, згідно з лібертарним праворозумінням, 

об'єктивні суттєві властивості права, але не моралі. Проте легізм, стверджуючі моральні вчення про 

право, ігнорує правову природу цих властивостей права, вважає їх моральними 

вимогами. Позитивам ототожнює право і закон, зводить проблему соціальної ролі права до питання про 

примусово- регулятивне значення норм законодавства. 

В історичному плані вирішальне значення права в усій соціонормативній системі відповідає 

такому періоду соціального і духовного розвитку, коли правова свідомість (юридичний світогляд) 

починає відігравати визначну роль у системі форм суспільної свідомості, тоді як раніше таку роль 

відігравали міфологія в період становлення соціально-нормативної регуляції, потім релігія у стародавні 

і середні віки, а потім в Новий час – моральні погляди. 

Вплив норм права на норми моралі: 



1. Норми права сприяють затвердженню прогресивних моральних уявлень. Наприклад, ст. 

21 Конституції України затверджує гуманістичні засади справедливості: «Всі люди є вільними і рів-

ними у своїй гідності та правах». 

2. Норми права сприяють усуненню перепон на шляху розвитку нових моральних норм. 

Наприклад, норма про рівність форм власності — державної, комунальної, приватної — затверджує у 

громадян не лише необхідне почуття відповідальності за цілість державної і комунальної власності, 

але й моральне право хазяїна, власника — фермера, приватного підприємця та ін. 

3.  Норми права виступають як засоби охорони і захисту норм моралі. Так, статті Цивільного 

кодексу спрямовані на захист і охорону таких моральних цінностей, як добре ім'я, незаплямована 

репутація, честь, гідність. 

Відмінності між нормами моралі і нормами права 

Норма моралі Норма права 

за походженням 

— складається в суспільстві на основі уявлень 

людей про добро та зло, справедливість; існу-

вала до виникнення держави; 

— установлюється (закріплюється) державою 

як офіційна міра волі та справедливості; при 

первісному ладі не існувала; 

за сферою дії 

— регулює внутрішнє усвідомлення людиною 

своєї поведінки в усіх сферах суспільних 

відносин; не є інституцюнальною — не 

пов'язана з інститутами суспільства; 

створюється, поширюється і відмирає повільно 

протягом тривалого часу 

— регулює зовнішню форму поведінки 

людини в тих сферах суспільних відносин, що 

піддаються регулюванню; є інститу-

ціональною — діє в рамках соціальних 

інститутів; вступає в дію, здійснюється і 

скасовується офіційно, у суворо визначеному 

порядку та часі; 

за ступенем деталізації 

— виступає як узагальнене безособове правило 

поведінки у вигляді ідей і принципів (до-

тримуватися слова, бути чесним, 

справедливим тощо); 

— є конкретним варіантом поведінки суб'єкта, 

в якому чітко визначені його юридичні права і 

обов'язки, як можливі та належні; 

за формою вираження 

— не закріплюється в спеціальних актах, 

міститься у свідомості людей; набуває 

обов'язкового значення в міру визнання 

більшістю членів суспільства; 

 

— одержує закріплення в державних актах 

(законах, указах, постановах); після набуття за-

конної сили стає обов'язковою для осіб, що 

знаходяться в сфері її дії; 

за способом охорони від порушень 

— дотримується добровільно, забезпечується 

внутрішнім переконанням, громадською ду-

мкою (результат — почуття сорому, каяття). 

 

 

— забезпечується, крім інших способів, 

державним примусом, застосуванням заходів 

юридичної відповідальності (нерідко результат 

— обмеження в правах правопорушника, ви-

кликане застосуванням до нього санкцій 

закону). 

 

 


