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Аннотация. В работе рассматривается сущность и классификация прав 
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государства и общества. 
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Сенс прав людини визначає їх особливий статус: як дополітичних, 

безумовно значущих і невід'ємних основ сучасної державності, або принципів 

легітимації, з одного боку, і як умов можливості співіснування і співпраці 

різних культур у рамках світового співтовариства - з іншого. Іншими словами, 

вони виступають предметом як внутрішньо- , так і міжкультурного дискурсу. 

В межах характерного для правових держав внутрішньокультурного 

дискурсу права людини розглядаються як незалежні стандарти, завдяки яким 



можна критикувати закони, діяльність уряду та інших політико-правових 

інститутів. В цьому сенсі вони розглядаються як свого роду критерії 

легітимації. 

Необхідність легітимації обумовлена самою природою влади. З одного 

боку, влада є необхідною умовою досягнення представниками людської 

спільноти  своїх інтересів, оскільки є уособленням правового принципу  "все, 

що не заборонено, дозволено"; з іншого боку, вона набуває реальності лише у 

визнанні підвладних, спираючись на їх волю підкорятися. Будь-яка теорія 

легітимації намагається обґрунтувати право на володарювання і примус. 

Кінцевий сенс процедури легітимації виражається формулою "заслужена 

повага" (Ю. Габермас), або "справедливе панування" (О.Хеффе). 

Якщо класичні правопорядки переважно знаходили форму своєї 

легітимації в різних конструкціях суспільної угоди, то сучасні правопорядки в 

поняття суспільної угоди вносять суб’єктивне право особистості як засадниче. 

Ці права надають правовій особі законне поле дій для досягнення своїх потреб 

та інтересів. Діючи в межах праводозволенного, людина звільняється від 

необхідності морально звітувати про свої дії, не зобов'язана давати їм публічні 

виправдання. Завдяки такому "розведенню" моралі і права відбувається 

економія людських сил. 

Сучасне право дає своїм адресантам свободу ставлення до норм права: або 

як до фактичного обмеження поля своїх дій і можливості будувати свою 

поведінку з урахуванням відомих наслідків їх порушення, або слідувати 

розпорядженням з "поваги до закону". Єдність цих двох моментів виражена І. 

Кантом у понятті легальності, а Х. Хартом - у розрізненні внутрішнього і 

зовнішнього ставлення до норм. Правові норми повинні бути такими, щоб їх 

можна було розглядати одночасно і як закони примусу, і як закони свободи. 

Держава повинна гарантувати і те, й інше: з одного боку, легальність поведінки 

особи, що повністю дотримується санкціонованих норм, не вимагаючи від неї 

особливого ентузіазму в такому виконанні, з іншого боку, — легітимність  



Легітимація приходить на зміну релігійному і метафізичному 

обґрунтуванню нормативних систем як засіб утримання їх від розпаду і 

релятивізації. Основними легітимаційними принципами сучасної цивілізації є 

суверенітет народу і права людини, що діють у нерозривній єдності. Права 

людини як принцип легітимації виражаються в класичних правах людини, які 

гарантують громадянам життя і свободу, що забезпечують особисту (в т.ч. 

моральну) автономію, суверенітет народу — в правах комунікації та участі у 

суспільному житті, які забезпечують публічну (чи громадянську) автономію 

членів правового співтовариства. Разом вони обґрунтовують легітимне 

панування законів. У такий спосіб встановлене, тобто мінливе, право стає 

легітимним як засіб рівних гарантій особистої та громадянської автономії 

індивіда. 

Однак між принципами суверенітету народу і прав людини існує певне 

неузгодження, аж до протиріччя між ними. Різні політичні теорії по-різному 

намагалися розв’язати цю проблему. Так, республіканізм, що бере початок від 

Аристотеля, надавав перевагу публічній автономії громадян перед 

неполітичними свободами приватних осіб. Лібералізм, витоки якого йдуть від 

Локка, постулює перевагу прав людини перед народною волею, вказуючи на 

небезпеку тиранії більшості. 

Сучасний "дискурс легітимації" обґрунтовує поєднання дії народного 

суверенітету з системою прав людини. Сенс останніх полягає в тому, що вони 

інституалізують комунікативні умови для формування розумної політичної 

волі. Це означає, що легітимними визнаються лише ті регулятиви, які можуть 

бути прийняті всіма можливими зацікавленими особами. Загалом особиста і 

публічна (цивільна) автономії взаємно доповнюють одна одну, однак 

нормативний пріоритет належить, все ж, особистим правам. 

Внутрішній взаємозв'язок демократії і правової держави полягає в тому, 

що, з одного боку, громадяни тільки тоді можуть повністю використовувати 

свою публічну автономію, коли вони будуть досить незалежні у своїй рівно 

гарантованій особистій автономії. Але вони тільки тоді зможуть у рівній мірі 



отримати позитивний імпульс від особистої автономії, коли, як громадяни 

держави, зможуть знайти потрібне застосування своєї публічної автономії. 

Значення прав людини як найважливішого легітимаційного принципу 

сучасного правопорядку вимагає більш глибокого заглиблення в основи цих 

прав, тобто переходу до безпосереднього завдання нашого дослідження — 

філософсько-антропологічного обґрунтування ідеї прав людини, а відтак - 

з'ясування витоків правосоціалізації, звідки ці права у людини і які вони є. Не 

можна погодитися з тим, що дана проблема вже вичерпана. За умов, коли ідея 

прав людини, як особливої якості правопорядку, ще не виявилася домінуючою 

у свідомості людей, як це було в соціокультурному просторі колишнього 

Радянського Союзу, і лунають голоси про обмеженість сфери їх застосування, 

як це звучить у висловлюваннях "комунітаристів" на Заході, серйозний дискурс 

стосовно прав людини, що враховує сучасні уявлення про людину та її ціннісні 

переваги, є безумовно актуальним. 

Коли обговорюються проблеми раціонально-практичної значущості 

сучасного права та основні засади (принципи) його легітимації, тема прав 

людини, даруйте за тавтологію, по праву займає чільне місце. Зокрема, про 

захист прав людини заявляє більшість сучасних конституцій. Права людини 

розуміються як критерій оцінки і леґітимаційна база позитивного права. Вони 

претендують на те, щоб слугувати достатнім критерієм розрізнення «правого» і 

«неправого» (Justum -injustum) права, справедливої і несправедливої політики, 

демократії та квазідемократії.  

У зв’язку з цим цілком доречним видається питання: яке відношення має 

демократія до прав людини? Коли йшлося про умови здійснення права, про той 

простір, у якому може здійснюватися право, то це питання виводило нас на 

проблеми, що стосуються держави, сутності державної влади тощо. Тепер же, 

запитуючи про можливість ефективного здійснення прав людини, ми повинні 

запитати про оптимальні умови й засоби їх досягнення. Зрозуміло, що без 

державної підтримки, права людини мають всі шанси залишатися тільки 

універсально-значущими моральними вимогами. Бо, самі по собі, вони є лише 



«легітимними претензіями людини», мають статус радше ідей та сподівань, 

апеляцій та постулатів . 

Є очевидним, що демократія як форма держави (державного управління), з 

її головними принципами рівності (рівний доступ до державних посад, право на 

участь в ухваленні рішень, що стосуються життя всієї спільноти) й свободи 

(народ сам для себе створює конституцію, дає собі закони й обирає собі владу), 

є найоптимальнішою умовою здійснення прав людини. Чи не означає це, що 

демократія є необхідною умовою для функціонування прав людини? Чи можуть 

права людини мати значущість і бути дієвими за інших форм держави? На 

думку Отфріда Гьоффе, демократія, як форма держави, є правом людини у 

загальному значенні (die Demokratie als Staatsform ist ein Menschenrecht) . 

Демократія неможлива без управління, яке є тимчасовим й водночас таким, що 

підлягає публічному контролю. Разом з тим не слід забувати, що демократія — 

політична форма правління, або форма політичного порядку, котра завжди 

функціонує на тлі загроз і небезпек, які вона сама і породжує. Справа в тому, 

що між демократією і свавіллям пролягає надзвичайно тонка межа, 

перейшовши яку суспільство опиняється перед реальною загрозою 

встановлення диктатури. Уникнути небезпеки такого розвитку подій можна 

лише шляхом створення як правової, так і соціальної бази щодо неухильного 

дотримання чотирьох необхідних і двох бажаних засадничих принципів 

демократії. До необхідних передумов демократії належать наступні: 

(1) Ефективний громадський контроль над силовими відомствами; 

(2) Політична культура, що підтримує демократичні процеси у державі 

та у суспільстві (здатність на компроміси, готовність до діалогу тощо); 

(3) Існування плюралістично-структурованого, вільного від 

державного диктату суспільства; 

(4) Високий міжнародний статус держави, що сприяє демократичним 

процесам усередині держави [. 

До бажаних передумов демократії слід віднести (1) ринкову економіку та 

(2) суспільну поліархію. Перша обмежує державне втручання у простір 



персонального буття, уможливлює плюралізм культур у суспільстві. Друга 

забезпечує стабільність демократії, нейтралізуючи суспільну тиранію. Жодна із 

суспільних груп не повинна перетворюватися на панівну, утискати інші групи й 

культурні меншини. Так само й владні ресурси мають бути розумно 

розподіленими. Чим більше владні ресурси розподілені між багатьма 

інстанціями, тим вищим є демократичний зміст влади. І, навпаки, надмірна 

концентрація влади може призвести до падіння рівня демократії Отже, 

плюралізм у суспільстві, культурна різноманітність та економічна конкуренція 

- ось бажані передумови демократії. 

За своєю функціональною легітимацією демократія не є самоціллю. Вона 

може бути виправданою радше як засіб, як шлях до чогось іншого (стосовно 

самої демократії). Деякі цілі є визначуваними й досяжними і поза демократією 

(мир усередині держави, економічний добробут громадян тощо). Але існує 

абсолютна мета — права людини і соціальна справедливість. В цьому сенсі теза 

«демократія — єдина або, принаймні, найкраща форма держави задля 

забезпечення фундаментальних прав і свобод людини», видається вельми 

переконливою. Позаяк парламент обирається всенародно, а, відповідно, 

законодавство повинне гарантувати народу, який обирає своїх представників до 

влади, свободу. Адже, по-перше, всі громадяни причетні до процесу 

соціального правотворення (переважно як виборці) і тому, по-друге, вони не 

можуть бути авторами відверто шкідливих рішень (бо ніхто не є ворогом 

самому собі). Демократія мінімізує владний примус і максимізує свободу 

кожного громадянина.  
 


