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Тема: Співвідношення між нормами права та іншими соціальними 

нормами 

Мета: узагальнити та закріпити знання про поняття, ознаки, види соціальних норм, формування 

практичних навичок щодо розрізнення різних соціальних норм. 

План 

1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм. 

2. Право і мораль. 

3. Право і політичні та економічні норми. 

4. Право і релігійні норми. 

5 Корпоративні норми, їх особливості та взаємодія з правом. 

1. Право і технічні норми. 

Ключові поняття та категорії: соціальні норми, технічні норми, норми моралі, норми-звичаї, 

норми-традиції, корпоративні норми, релігійні норми, етичні норми, естетичні норми, норми права. 

Реферати 

1. Місце норм права в системі нормативного регулювання суспільних відносин. 

2. Норми-звичаї та релігійні норми в житті українського суспільства. 

3. Система ненормативних регуляторів суспільних відносин. 

4. Система засобів правового регулювання суспільних відносин. 

Запитання та завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Як співвідносяться поняття «норма» і «соціальна норма» ? 

2. Дайте загальну характеристику соціальних норм. 

3. Які є види соціальних норм? 

4. Що відрізняє правові норми від інших норм регулювання суспільно значущої поведінки? 

5. Які спільні й відмінні риси норм моралі та норм права? 

6. Визначіть причини, через які норми права можуть мати політичний характер. 

7. В чому виявляється особливість механізму забезпечення реалізації норм релігії? 

8. Які спільні й відмінні риси корпоративних норм і норм права? 

9. Охарактеризуйте технічні норми. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. Розглядаючи питання регулювання суспільних відносин, не можливо не 

зупинитися на тому, що всі норми, які існують у суспільстві, поділяють на соціальні й технічні. 

Соціальні норми регулюють відносини між людьми і їх об’єднаннями. У процесі регулювання 

суспільних відносин соціальні норми взаємодіють, тобто активна роль однієї групи доповнюється, 

конкретизується іншими групами соціальних норм. Соціальні норми як правила регулювання сумісної 

поведінки людей визначають рівень дозволеної та забороненої поведінки. Потрібно визначити основні 

ознаки соціальних норм. Студентам потрібно здійснити класифікацію соціальних норм за такими 

критеріями: спосіб утворення, спосіб вираження, сфера регулювання суспільних відносин та спосіб 

забезпечення виконання норми (механізм впливу). 

До другого питання. Висвітлення другого питання плану потрібно розпочати з визначення норми 

моралі — правила поведінки, що базуються на уявленні людей про добро і зло, справедливість, честь і 

гідність, духовність, обов'язок, совість. Моральні норми переважно набувають для людини вигляду 

принципів, які лежать в основі її діяльності, визначають внутрішній рівень належної та неналежної 

поведінки. Слід показати ті ознаки, що характеризують єдність моралі та права (наприклад: 1. Право і 

мораль переслідують у кінцевому випадку одні цілі. 2. У права та моралі один і той же об'єкт 

регулювання - суспільні відносини 3. Право і мораль визначають кордони можливих вчинків та інші). 

Крім єдності моралі та права слід визначити відмінності цих явищ. Після цього необхідно показати 

взаємодію моралі та права. 

До третього питання. Політичні норми регулюють відносини між класами, націями та 

народами. На основі цих норм упорядковуються суспільні й державні процеси, пов’язані із 

захопленням, утриманням і реалізацією влади в суспільстві. Ці норми регулюють участь народу в 

державній владі та житті держави, їх доволі часто закріплюють на офіційному рівні, тобто вони стають 

нормами права. Економічні норми діють у господарчому житті суспільства, пов’язані з власністю, 



виробництвом та розподілом матеріальних благ. Ці норми регулюють відносини в різних галузях 

промисловості, торгівлі, фінансової системи, діяльність банків, бірж, податки. Як і політичні норми, 

економічні норми можуть виражатися у формі права, звичаїв, корпоративних норм. Після цього 

необхідно показати взаємодію норм права та політичних і економічних норм, наводячи приклади. 

До четвертого питання. Насамперед потрібно визначити особливість механізму забезпечення 

реалізації норм релігії, який полягає в тому, що він оснований на вірі в Бога та відповідальності перед 

ним за діяння, що не відповідають релігійним канонам. Слід звернути увагу на такий різновид 

соціальних норм як звичаї. Близькими до звичаїв є традиції — усталені способи поведінки людей, 

елементи соціальної та культурної спадщини, що передаються з покоління в покоління й зберігаються в 

певних суспільствах і соціальних групах протягом тривалого часу. Традиції нерідко мають зовнішнє 

вираження у формі обрядів — традиційних дій або комплексу вчинків людини, що супроводжують 

важливі моменти в її житті або житті спільноти і стають правилами поведінки (весільний обряд, обряд 

поховання). Урочисті обрядові церемонії мають назву ритуалу. Після цього необхідно показати 

взаємодію норм права та релігійних, звичаєвих норм, наводячи приклади. 

До п’ятого питання. Потрібно визначити. що корпоративні норми — правила поведінки, 

встановлені в організації (корпорації) з метою досягнення мети її функціонування, приймаються в 

громадських організаціях, трудових колективах, профспілках, комерційних організаціях тощо. Ці 

правила регламентовані переважно статутами та мають організаційний характер, вони визначають 

порядок створення організації, її призначення, права й обов’язки її членів. Після цього необхідно 

показати взаємодію норм права та корпоративних норм, наводячи приклади. 

До шостого питання. Потрібно зауважити, що технічні норми посідають своєрідне місце в 

системі соціального регулювання, вони регулюють відносини між людьми та природою, технікою, 

знаряддями праці, виробництвом. Технічні норми основані на пізнанні законів природи, особливостей 

техніки та знарядь праці. потрібно дати характеристику основним ознакам технічних норм, таким як: 

загальнообов’язковість і можливість спиратися на заходи державного примусу (невиконання може 

тягнути адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність). Після цього необхідно 

показати взаємодію норм права та технічних норм, навести приклади. 
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