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Випускову роботу магістра присвячено дослідженню проблемам правової 
науки  й  юридичної  практики  при  розбудові  в  Україні  правової  держави, 
визнається розуміння поняття, ознаки та сутність правової поведінки людини. 
На жаль, правова наука не привертала увагу науковців до різновидів правової 
поведінки.  Правомірна  поведінка  виступає  найважливішим  конструктивним 
елементом  багатьох  категорій  сучасної  теорії  права,  таких  як  законність, 
правопорядок, механізм чинності права, реалізація норм права, правовий статус 
особи тощо. Констатується, що пoведінкa є домінцючою в суспільстві соціально 
цінною, кoрисною aбo  прийнятною  поведінкою (дією чи  бездіяльністю), якa 
регулюється  дoпoмoгoю нoрм  oхoрoняється держaвoю  прoявляється у формах 
реaлізaції прaвa.
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