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В статті розглядається взаємозв’язок між порушенням режиму 

законності у діяльності публічної влади та станом її легітимності. Показано, 

що порушення режиму законності в діяльності органів публічної влади 

призводить до делегітимізації влади. На прикладі української влади періоду 

2010 – 2012 років проаналізовані ознаки і механізми такої делегітимізації 
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The article deals with the correlation between the violations of legality regime in 

the public state authorities’ operation and the condition of its legitimacy. It was 

demonstrated that the violation of the legality regime results into the delegitimation of 

state authority. The features and mechanisms of such delegitimation were analyzed by 

an example of the Ukrainian state authority in 2010-2012. 
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Легітимність (від лат. legitimus – відповідний до закону, законний, 

правомірний) – згода народу з владою, коли він добровільно визна  за нею 

право приймати обов'язкові рішення. Чим нижче рівень легітимності, тим 

частіше влада спиратиметься на силовий примус [1]. 



Проблемі легітимності влади присвячена обмежена кількість наукових 

досліджень [2-4]. Вважається, що легітимність забезпечується автоматично, 

внаслідок легальності формування влади відповідно до позитивного закону.  На 

думку одного із засновників юридичного позитивізму Р. фон Ієрінга, будь-яка 

державна влада, навіть та, що застосовує у своїй діяльності насильство, є 

легітимною, оскільки сама державна влада встановлює, що є правовим і не 

правовим [3]. Однак універсальним регулятором слід вважати природне право; 

позитивний закон лише більш-менш точно віддзеркалює природне право. Тому 

принципи природного права не надають владі апріорну легітимність. 

Визнання концепції природного права означає визнання пріоритету 

особистості перед державою, підзвітність влади суспільству. При цьому у силу 

тих чи інших причин люди можуть давати позитивну оцінку владі, що 

концентрує у собі владні повноваження, визнавати її право на прийняття 

управлінських рішень і бути готовими добровільно їм підкорятися. Таке 

взаємовідношення між владою і людьми прийнято називати легітимністю. 

Легітимна влада оцінюється людьми, які її визна ть, як правомірна та 

справедлива. Легітимність означає також наявність у влади авторитету, 

відповідність цієї влади основним ціннісним орієнтаціям більшості громадян 

[5]. Саме в легітимності відображається ставлення громади до влади, 

легітимність можна визначити як стан влади, коли вона визнається більшістю 

народу законною і справедливою [6]. Тому, хоча легітимність має свої 

механізми прояву, вона суттєво спирається на дотримання режиму законності. 

Базові засади теорії легітимності закладені М. Вебером, погляди якого 

вважаються класичними в політології [7]. Він виділив три можливих типи 

легітимності панування залежно від її джерел [6, 7]: а) традиційна легітимність, 

що спирається на традицію, на колись встановлений порядок (геронтократія – 

влада старійшин; патріархальна – влада племінних вождів; патримоніальна – 

влада монарха; султанізм – різновид патримоніальної; влада суверена над 

феодалами-васалами, яка домінувала в середньовічну епоху); б) харизматична 

легітимність, що заснована на вірі в особисті якості лідера; в) легальна 



(раціональна) легітимність має за джерело раціонально встановлені правила, 

норми (закони); в демократичних країнах це основний тип легітимності, що 

опирається на конституції і конкретні правові норми. 

За М. Вебером [7], легальне панування ґрунтується на значимості таких 

взаємопов'язаних уявлень про те, що: а) будь-який закон може встановлюватися 

шляхом укладення договору, орієнтованого раціонально, цілераціонально або 

цінніснораціонально, б) кожен закон по своїй суті є абстрактними, спеціально 

встановленими правилами, за застосуванням яких встановлений судовий 

нагляд; в) легальний пан – начальник, який, розпоряджаючись і наказуючи, сам 

підпорядковується безособовому порядку, орієнтує на нього свої 

розпорядження; г) підкоряючись пану, підпорядковуються не його особистості, 

а безособовому порядку і тому зобов'язані підкорятися тільки в рамках ділової 

компетенції, раціонально розмежованою цим порядком. 

Отже, якщо легітимність ґрунтується на законі як результаті суспільного 

договору, рівно обов’язкового як для керуючого, так і для керованого, то 

недотримання закону керуючим знижує його легітимність, призводить до 

делегітимізації його влади. Відповідно до теорії суспільного договору 

(Ж. Боден, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк, Ш. Монтеск’є) [8], у випадку 

порушення владою закону як суспільного договору народ має право на спротив. 

Ю. Мірошниченко [4] розглядає легітимність у єдності із законністю, 

вказуючи, що в цій системі ідея законності все більше починає визнаватися 

основою демократії, легітимність і справедливість рішень – важливим 

чинником позитивного сприйняття й виконання державно-політичних рішень. 

Суспільство з готовністю сприймає ідею законності лише через ідею 

легітимності, й обов’язок теоретиків та політиків полягає у використанні цього 

каналу для утвердження демократичних цінностей. У підручнику [9] 

вказується, що легітимність влади означає: а) її законність, тобто встановлення 

засобами і способами, які визнаються справедливими, належними, 

правомірними, моральними, б) її підтримка населенням; в) її міжнародне 

визнання. В роботі [2] зазначається, що формалізація взаємозв’язку 



легітимності та законності дозволила представити його за формулою: f (х) = 1/ 

Z, де «х» – рівень легітимності публічної влади, «z» – ступінь 

«деуніверсалізації» закону. Це означає, що будь-яка спроба деуніверсалізації 

сили закону спричиняє чи безпосереднє зниження рівня легітимності влади, чи, 

разом з іншими факторами, створює підвалини для делегітимізації публічної 

влади в майбутньому. 

Звичайно, отримавши владу, остання може певний час не зважати на 

втрату легітимності як втрати довіри народу та згоди із владою. Однак через 

певний час це починає шкодити власне владі, з перспективою її повної 

руйнації. Як зазначає В. Волинець, делегітимізація влади являє собою складний 

об'єктивний політичний процес, коли внаслідок дії, або бездіяльності органів 

державної влади, а також через відторгнення пропагованих ними цілей 

державної політики, ці органи влади сприймаються в суспільстві як такі, чиї дії 

не відповідають суспільним інтересам, а спосіб їхнього існування вступає у 

суперечність з тими функціями, які вони повинні реалізовувати відповідно до 

свого конституційного статусу та покладених на них суспільством завдань. 

Набуваючи ознак незворотності, цей процес тягне за собою зміну найбільш 

фундаментальних рівнів існування та функціонування держави. Головна 

небезпека делегітимізації влади полягає в дестабілізації як системи державного 

і політичного управління, так і політичної системи в цілому [2]. 

Приклад сучасної Україні надає можливість дослідити такі стадії 

делегітимізації у їх послідовності: падіння довіри народу, пасивний супротив 

народу; активний супротив народу; деінституціализація. 

1. Одною з основних ознак делегітимізації влади є низький рівень довіри 

до неї [10, с. 12]. Наведемо показники рівня довіри до української влади: 

Інститути влади Рівень довіри  

[11] [12] 

Верховній Раді України 15,4 18,7 

Уряду України  19,8 22,9 

Податковій інспекції 12,6 немає даних 

Міліції 18,6 17,4 

Армії України 42,6 40,1 



Прокуратурі 15,9 17,0 

Судам 14,7 14,3 

Місцевим органам влади 29,8 30,4 

Ці цифри знаходять реальне втілення в українській дійсності: 

1.1. Обговорюючи проблему безпеки дорожнього руху під час зустрічі з 

Прем’єр-Міністром України по даному питанню, експерт О. Ситенко вказав на 

такий чинник, що сприяє аварійності, як неправильно встановлені дорожні 

знаки; завдання деяких з яких, за словами експерта, полягає виключно в 

забезпеченні корупційного заробітку співробітників Державної автомобільної 

інспекції [13]. В результаті водії не довіряють таким знакам, одночасно 

виробляючи звичку не довіряти знакам взагалі, що призводить до аварійності.  

1.2. За наслідками опитування експертів щодо причин порушення 

кримінальної справи відносно Генерального директора телерадіокомпанії 

«Телерадіосвіт» (ТВі) тільки 9 % вірили у суто «податкову» версію [14]. 

1.3. Говорячи про довіру до правоохоронної системи, слід також згадати, 

що за даними загальнонаціонального дослідження «Стан корупції в Україні», 

здійсненого Київським міжнародним інститутом соціології за фінансової 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), лише 4 % жертв 

корупції в Україні зізналися, що намагались захистити свої права перед 

чиновником. Основною причиною відмови від оскарження дій посадовців 

залишається впевненість, що така спроба все одно буде марною [15, с. 9; 16, 

с. 43]. В переконаності 96 % громадян України щодо марності звернення до 

правоохоронних органів України концентрується тотальна недовіра до цих 

органів. 

1.4. Недовіра до правоохоронних органів України має і інший бік, а саме 

недовіру іноземних компетентних органів до висновків правоохоронних органів 

України. Зокрема, систематичними стають відмови іноземних судових властей 

щодо екстрадиції підозрюваних осіб до України. Не обговорюючи зараз 

обґрунтованість позиції правоохоронних органів України, варто констатувати, 

що вони втратили довіру і у своїх іноземних партнерів [17]. 

1.5. За наслідками опитування експертів, чи були фальсифікації на виборах 



2012 р. у Верховну Раду України, тільки 5 % опитаних заперечили це повністю 

та ще 9 % відповіли, що були, але не значні [18]. 

1.6. За наслідками опитування підприємців 8 найбільших міст України з 

приводу чинників, які заважають розвитку бізнесу в регіонах (оскільки при 

опитуванні можна було зазначати декілька чинників, сума відсотків може 

складати більше 100), неналежне виконання законодавства органами влади 

вказали 53,3 % опитаних (зокрема, 78,5 % опитаних у м. Луганську); високий 

рівень корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування – 

36,6 %; слабкий захист прав власника – 21,8 % [19]. 

Отже, стан довіри до влади внаслідок систематичних порушень нею 

законодавства вкрай низький, що свідчить про її поступову делегітимізацію. 

2. Недовіра до влади породжує пасивний супротив народу, тобто недовіра 

до пропонованих нею програм, а також недовіра до гарантій правового захисту. 

2.1. Так, влітку 2012 року аграрії України масово відмовлялися 

скористатися державною підтримкою аграрного сектора внаслідок 

перевірочного терору [20], з чим вимушений був погодитися навіть Прем’єр-

Міністр України. «У важких економічних умовах уряд знайшов можливість 

виділити 300 млн. грн. на компенсацію втрат аграріїв у зв'язку із загибеллю 

озимих. Але заявки надійшли лише на 26 млн. грн.», – заявив М.Я. Азаров. Як 

з'ясував Прем'єр, виділення дотацій на пересівання супроводжувалося 

масовими перевірками з боку фіскальних органів. «Це дискредитує всю систему 

державної підтримки!» – обурився глава уряду. 

В іншому виступі М.Я. Азаров визнав, що реалізації урядової програми по 

наданню дешевих іпотечних кредитів заважає недовіра українців до влади [21]. 

«Люди продовжують не довіряти державі… Тому ще дуже багато треба 

працювати над відновленням довіри людей до обіцянок держави, до обіцянок 

уряду», – сказав М.Я. Азаров. 

2.2. Недовіра до влади, страх протизаконних дій з її боку виштовхує 

економіку у тінь.  

Заслужений економіст України, д.е.н. О.В. Кірш [22] звернув увагу на те, 



що протягом 2009 р. Кабінет Міністрів України шляхом прийняття підзаконних 

актів спробував 4 рази відверто підправити закон. В результаті (мовою 

оригіналу) «напугавшиеся успели удрать в тень, а эта дорога – в один конец. 

Обратно оттуда уже не возвращаются. Взятки розданы, вопросы решены, 

тропинка проторена – и ни КМУ [никто другой] им теперь не помешает вести 

честный теневой бизнес со своими гораздо более стабильными правилами».  У 

2012 р. Голова ради Федерації роботодавців України Д. Фірташ вказав на 

зниження припливу інвестицій в Україну у 5 разів [23]. 

3. У особливо гострих ситуаціях недовіра до законності дій влади 

породжує активний супротив народу, на який він має право відповідно до 

згаданої вище теорії суспільного договору. Класичні соціологічні теорії 

соціальних змін і соціальних революцій встановлюють, що загальна незгода 

жити за нав’язаними суспільству законами і недовіра інституціональним 

установам неминуче приводять до руйнування існуючого соціального порядку, 

критичного рівня соціальної нестабільності, соціально-політичної 

конфронтації, розвалу економіки, соціальних заворушень і новому 

«інституціонального перевороту» [10, с. 8]. Зокрема, останні дані свідчать про 

зростання протестних настроїв в Україні [24] (див. графік). 

 

Кількість протестних подій по роках (по кожному місяцю: стовпчик ліворуч – 2010 р., 

в центрі – 2011 р., праворуч – 2012 р.) [24] 



 

Однією з помітних подій були протести чорнобильців Донецька та 

Луганська. При цьому чорнобильці протестували не проти низьких пенсій як 

таких, а проти протизаконної їх невиплати, всупереч положенням законів та 

судових рішень, тобто протиправної поведінки влади [25]. 

Сучасні засоби комунікацій викликають до життя нові способи реалізації 

протестів. Ще у 2002 році проф. І. Арістова [26] розглядала «інформаційне 

суспільство» як громадянське суспільство з розвинутим інформаційним 

виробництвом. В цьому контексті недавні «хакерські» атаки у зв’язку із 

позасудовим закриттям сайту Ех.ua [27] – це, нехай і недосконала демонстрація 

недовіри громадянського суспільства до влади. Тоді Міністр внутрішніх справ 

України В. Захарченко з подивом зазначав [28]: «Ті ж люди, які свого часу 

пис ли нам заяви про порушення авторських прав – на підставі яких і було 

порушено цю кримінальну справу – потім прийшли під міністерство з 

протестною акцією, – і далі продовжив: Мене, ось, особисто, інше 

насторожило: реакція суспільства. Скільки людей не приховували радості в 

зв'язку з тим, що «лягли» сайти урядових установ…». Водночас, тут немає 

нічого дивного – просто громадяни не повірили міліції, що її дії спрямовані на 

захист їх авторських прав. 

Варто зазначити, що як свідчить огляд [29] щодо підходів до захисту 

авторських прав у США, Канаді, Великобританії, ФРН, Франції, 

Європейському Союзі у цілому, тобто у країнах, де захист авторських прав 

реалізується насправді, а не імітується, громадськість дуже критично ставиться 

до заборони (закриття) будь-яких джерел інформації, навіть і судами. Про будь-

яке закриття джерел інформації за ініціативою поліції, без участі судів, не може 

бути і мови. Водночас, по відношенню до України у коментарі [30] експерт 

звернув увагу на те, що під виглядом боротьби за захист авторських прав йдуть 

намагання досягти інших цілей, зокрема, обмежити свободу Інтернету та 

засобів масової інформації. 

Тут доречно знову згадати про рівень довіри громадян до міліції, який не 



досягає 20 % (див. табл.) Наприклад [31], під час одного з міліцейських заходів 

у Харківській області жителі прийняли співробітників спецпідрозділу Грифон у 

масках, які прибули для проведення слідчих дій, за рейдерів, і намагалися 

перешкодити їхній роботі, затіявши бійку із застосуванням підручних засобів.  

4. Деінституціализація. Соціальна інтеграція, соціальний порядок і саме 

існування соціуму неможливі без наявності в ньому основоположних 

соціальних інститутів у політичній, економічній і соціальній сферах [10, с. 8]. 

Соціальні інститути можуть мати різний статус у суспільстві за критеріями 

легальності та легітимності: навіть якщо ці інститути формально 

конституйовані – існують відповідні установи та закони – це не визначає 

автоматично їх легітимність [10, с. 8, 10]. Так, У. Баклі зазначав: «Якщо ми 

збираємося використовувати термін "інституція", це означає, що ми повинні 

бути готові відрізняти "легалізовані" від "легітимізованих" інституцій та 

"легітимізованих" від "нелегітимізованих" інституцій; соціальну владу від 

легітимізованого керівництва і утилітарне або вимушене підпорядкування від 

нормативної конформності і ціннісного згоди» [10, с. 10; 32, с. 167]. Таким 

чином, легітимність влади та її інститутів безпосередньо кореспондуються між 

собою, – делегітимізація влади призводить до деінституціализації суспільства, 

що, як наголошував відомий російський вчений, д.е.н. Є. Гайдар, призводить до 

руйнації держави і економічного краху [33]. 

Практично деінституціализація означає неспроможність тих чи інших 

владних інститутів виконувати свої функції відповідно до закону та/або 

очікуванням громадян. Суттєві ознаки цього мають місце і в сучасній Україні. 

Так, адміністративні суди, які за своїм призначенням покликані захищати права 

юридичних чи фізичних осіб у спорах із суб’єктами владних повноважень, 

фактично за першої можливості стають на бік саме цих останніх [34, 35]; 

підрозділи ДАІ із засобу забезпечення безпеки дорожнього руху стають його 

дезінтеграторами (див п. 1.1 цієї публікації); отримання державної підтримки 

стає «перевірочним» прокляттям (див п. 2.1 цієї публікації); тіньове ведення 

бізнесу стає вигіднішим, ніж легальне тощо. Справжня якість сучасної 



української держави характеризується стійким уявленням 96 % громадян 

України щодо неможливості знайти захист у її органах. Так виникає замкнене 

коло корупції: корумпованість правоохоронних органів і беззаконня в їх 

діяльності створюють підстави вважати про марність зусиль протидіяти 

корупції, а така безкарність породжує новий виток корупції. Як зазначив 

секретар Комісії з протидії корупції Республіки Азербайджан І.  Керімов, 

корупційні явища підривають довіру до державних органів та інвестиційний 

клімат країни [36]. 

Таким чином, порушення режиму законності у діяльності органів 

публічної влади призводить до їх делегітимізації, деінституціализації держави і 

суспільства і у кінцевому підсумку до руйнації самих засад держави. 
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