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Анотація. У статті досліджено ґенезу наукових погля-
дів та запропоновано типологію легітимності права. Наго-
лошено, що трактування легітимності як обґрунтовано-
сті влади і створюваного нею права в силу її підтримки 
населенням сформувалося досить пізно: ми не знаходимо 
його ні в античних авторів, ні у Середньовіччі, ні у мис-
лителів Нового часу. Зазначено, що ідея про правильну 
форму правління була присутня на всіх цих історичних 
етапах розвитку правової думки, але така «правильність» 
не визначалася шляхом оцінки ступеня підтримки влади 
та її законів із боку населення. Обґрунтовано, що етимоло-
гічне значення поняття «легітимність» указує на «закони» 
(lege), звідки legitimus суть властивість законного прав-
ління. Визначено, що термін «легітимність права» має 
самостійну позицію по відношенню до поняття «дія 
права» й являє собою оціночний критерій для встанов-
лення зв’язку між правопорядком і певною політичною 
ідеологією або системою етичних, релігійних чи інших 
поглядів. Констатовано, що в соціально-правовому вимірі 
легітимність постає як соціальний факт підтримки норм 
права і всього правопорядку в цілому з боку населення. 
Обґрунтовано, що легітимність виявляється не власти-
вістю права і його норм, а властивістю інститутів або 
осіб, що створюють право, і ця властивість є лише одним 
із можливих ракурсів розгляду проблеми легітимності 
права, що показує його концептуальну несумісність із 
питанням про дію права. Наголошено, що за розуміння 
права як еманації вічного, розумного, природного порядку 
легітимною (правильною) буде лише та частина позитив-
ного права, яка відповідає приписам права природного, 
тоді як усе інше позитивне право буде лише спотворенням 
істинного права, негідним самої назви «право». Запропо-
новано типологію легітимності права, що виражається 
у трьох типах, які, досить імовірно, будуть між собою роз-
ходитися в конкретних ситуаціях: суб’єктна, процедурна 
і змістовна легітимність. Обґрунтовано, що юридична 
теорія легітимності призводить до ототожнення «легіти-
много права» і «правильного» (діючого) права, у зв’язку 
з чим поняття «легітимність права» виявляється надмір-
ним поняттям стосовно до поняття «чинне право» (в пози-
тивізмі) або до поняття «природне право» (розумне право 
тощо) в непозитивістських доктринах. Визначено, що на 
відміну від легітимності права під легітимацією права 
можна розуміти ідеологічні програми, спрямовані на 
зміцнення довіри і поваги до права, на підвищення право-
вої культури, й інші прийоми, що мають на меті вплинути 
на формування поведінкових переваг адресатів правових 
норм. Констатовано, що легітимація є одним із прийомів 
посилення дієвості (ефективності) права, але сама по собі 
вона не має концептуального зв’язку з дією права і висту-
пає лише як прийом досягнення або зміцнення його легі-
тимності.

Ключові слова: легітимність права, легітимація права, 
правова доктрина, типологія легітимності, позитивізм, 
природне право, визнання, політична думка, дія права.

Постановка проблеми. Легітимність є однією з найваж-
ливіших характеристик як політичної влади, так і позитивного 
права. Легітимність в традиційно інтерпретується як суспільне 
визнання тих чи інших інститутів, що складається за рахунок 
сприйняття аудиторією соціальних і дискурсивних практик 
як законних, правильних, а також схвалення цих практик. 
Зазначена якість проявляється комплексно: у довірі до норм, 
у законодавчому підтвердженні прав, у правовій підзвітності 
влади, в ідеологічній прозорості та у виконанні взятих на себе 
зобов’язань. Таким чином, легітимність значною мірою пов’я-
зана з можливостями формування певних ментальних станів 
(образів, оцінок, поведінкових установок) у суб’єктів. Такого 
роду стани цінні з прагматичного погляду, адже досягнення 
певного рівня легітимності означає конституювання соціаль-
ного порядку, фундаментом якого виступають відносини пану-
вання. Цілком можливо, що якби даний порядок був усюди 
однаковим та уніфікованим, не мав ніяких конкурентів, поро-
джуваних більш вдалими практиками, проблема його виправ-
дання не виникла б у принципі. Однак реальна ситуація інша: 
соціум пронизаний безліччю конфліктів, колізій, суперечок про 
визнання. Ці суперечки існують на різних рівнях соціальної 
організації (від міжособистісного до міждержавного). Необхід-
ність урегулювання даних конфліктів за допомогою звернення 
до правових засобів ставить проблему ефективності, дієвості 
останніх. Не всякий правовий засіб, так само як і не всяке при-
йняте політичне рішення, може чинити позитивний вплив на ту 
чи іншу проблемну ситуацію. Іноді способи дій або певні пра-
вила поведінки, що зарекомендували себе раніше як ефективні, 
втрачають цю властивість. Дана обставина, вимагаючи осмис-
лення, викликає до життя дискусії про визнання і легітимність. 

В останні десятиліття у вітчизняній дослідницькій літера-
турі не раз мали місце спроби специфікувати поняття легіти-
мності щодо правової сфери життя суспільства. Однак єдиного 
розуміння і задовільної концепції юридичної легітимності зав-
дяки цим спробам поки не склалося. У більшості публікацій 
легітимна норма права за своїми сутнісними характеристиками 
не відрізняється від легітимного політичного рішення. У пев-
ному контексті це зрівнювання є цілком допустимим, напри-
клад, якщо потрібно створити модель оптимального вибору за 
наявності суб’єктів із протилежними інтересами. Однак такий 
підхід за своєю суттю є економічним, він належить скоріше 
менеджменту і для правової теорії не може бути продуктив-
ним. Окрім того, він передбачає дублювання теоретичних тер-
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мінів, їх механічне перенесення у правовий дискурс ззовні, «з 
боку». Інша ж логіка міркування, коли легітимним автоматично 
вважається те право, яке створено легітимною владою (тобто 
має місце перенесення якості з акторів на один із результатів 
їхньої діяльності), що невиправдано звужує спектр можливих 
наукових проблем та й просто помилково зрівнює правогенез із 
нормотворчою активністю органів державної влади, що в мето-
дологічному плані являє собою явний регрес до радянського 
дискурсу в його найбільш антидемократичних зразках.

Отже, теорія держави і права вельми активно використо-
вує такі терміни, як «легітимність», «легітимація», «суспільне 
визнання», під час дослідження різних правових проблем, але 
виразна і систематична концептуалізація легітимності права як 
наукової категорії, незважаючи на її нагальність, нині відсутня. 
Вузьке розуміння легітимності, погляд на неї крізь призму 
правової політики видається недостатнім. Усе вищезазначене 
і зумовило актуальність цього дослідження.

Метою статті є дослідження ґенези наукових поглядів 
та типології легітимності права.

Аналіз наукових публікацій. До дослідження теоретико- 
методологічних аспектів поняття легітимності у сфері науки 
про державу і право зверталися такі вчені, як: Т. Алексєєва, 
Л. Байрачна, Є. Бистрицький, С. Бобровська, А. Бочаров, 
М. Вебер, О. Висоцький, В. Волинець, К. Вороніна, С. Гла-
дій, К. Гольцман, В. Дудченко, І. Жаровська, Н. Жуковська, 
К. Завершинський, А. Заєць, Ю. Калюжна, О. Коваль, В. Кокор-
ський, О. Кокорська, В. Корнієнко, Т. Кузьменко, П. Манжола, 
С. Матвєєв, І. Музика, В. Невідомий, М. Неліп, Ю. Оборо-
тов, А. Рябов, В. Резнік, І. Толстов, Н. Юськів, Є. Юрійчук, 
О. Шульга, В. Чіркін, Є. Цокур, Х. Хвойницька, В. Шинкарук 
та ін. 

Виклад основного матеріалу. Трактування легітимності 
як обґрунтованості влади і створюваного нею права в силу її 
підтримки населенням сформувалася досить пізно: ми не зна-
ходимо її ні в античних авторів, ні у Середньовіччі, ні у мисли-
телів Нового часу. Ідея про правильну форму правління була 
присутня на всіх цих історичних етапах розвитку правової 
думки, але така «правильність» не визначалася шляхом оцінки 
ступеня підтримки влади та її законів з боку населення. Зде-
більшого філософи розуміли правильне правління як право-
мірне володарювання, тобто засноване на законі, на відміну від 
неправильних форм, де влада здійснювалася поза правовими 
рамками (включаючи і демократію, яку деякі античні філософи 
не дуже полюбляли), на розсуд володарів. Сучасний американ-
ський політичний філософ Е. Макінтайр [3] знаходить перші 
інтелектуальні спроби обґрунтувати ідею морально правиль-
ного, схвалюваного населенням правління тільки в політичній 
думці Франції кінця XVI ст. 

До М. Вебера [1] термін «легітимність» у його превалю-
ючому вживанні (наприклад, у XIX ст. під час Віденського 
конгресу) збігався за змістом зі значенням правомірного або 
законного володарювання. Якщо звернутися до етимологіч-
ного значення поняття «легітимність», воно вказує на «закони» 
(lege), звідки legitimus суть властивість законного правління. 
Якби використання розглянутого терміна обмежувалося тільки 
його етимологічним значенням, то відповідь на наше питання 
(співвідношення легітимності і дійсності права) було б досить 
тривіальним: легітимним буде те право, яке встановлено згідно 
з чинним правопорядком. Цей ланцюжок обґрунтування можна 

продовжувати і далі, до попереднього правопорядку, далі – до 
першої конституції (основної норми) правопорядку. Іншими 
словами, у цьому юридичному ракурсі легітимне право і чинне 
право є тотожними поняттями. У цьому плані сама по собі мета 
виділення «легітимності» як критерію правомірності існуючого 
правопорядку призводить тільки до подвоєння понять – саме на 
цьому наполягав Г. Кельзен [2] у відомій полеміці з К. Шміттом 
кінця 1920-х років. Нагадаємо, що останній виводив обов’язок 
підпорядкування праву з легітимності, що розуміється як від-
повідність права колективним моральним ідеалам народу, які 
формулюються і виражаються сувереном [2, c. 210].

У науковому і практичному побуті це юридичне значення 
легітимності не є єдиним. Легітимність норми права в політо-
логічному і філософському дискурсах нерідко розуміється як 
обґрунтованість цієї норми. Даний підхід можна застосувати 
і до права у цілому: право буде легітимним, якщо у його адре-
сатів є підстави слідувати йому. Так, для Ю. Хабермаса [8] легі-
тимність означає, що існуючі інститути гідні і правомірні здійс-
нювати владу для реалізації основних соціальних цінностей, а 
норми заслуговують вільного визнання з боку кожного члена 
правової спільноти. Як було показано вище, це і схожі за суттю 
трактування означатимуть, що легітимне право є правильним 
правом, причому правильність може визначатися за безліччю 
різних критеріїв – від моральної коректності до економічної 
ефективності або комунікативної раціональності. У цьому 
контексті легітимність служить як загальне відсилання до того 
чи іншого критерію «правильності»: із різних точок зору легі-
тимним буде економічно ефективне, морально виправдане, 
богоугодне тощо право.

Як видається, цінності для вивчення зобов’язуючої сили 
права у цьому разі не викликають дискусії про «легітимність 
права», оскільки призводять до змішання різних ракурсів, 
у яких оцінюється якість правового регулювання, а також до 
ситуації, коли можуть висуватися взаємовиключні судження 
про легітимність. Наприклад, морально правильна норма права 
(скажімо, мораторій на смертну кару) може бути легітимною 
в тому сенсі, що вона спрямована на загальну користь і від-
повідає універсальним моральним принципам, але нелегіти-
мною в тому сенсі, що населення цю норму не підтримує, або 
в тому сенсі, що вона не відповідає рівню культурного розвитку 
суспільства. Як і у випадку з юридичним розумінням легіти-
мності в аспекті природничо-правової доктрини, це призводить 
до непотрібного подвоєння понять («(не)правильне право» 
і «(не) легітимне право») [5, c. 76].

У перспективі розуміння легітимності як обґрунтовано-
сті, як критерію правильності права можна розглядати зв’язок 
правопорядку з певним порядком володарювання. У цьому 
політологічному контексті часто говорять про «демократичну 
легітимацію», за цим криється переконання в тому, що чинні 
в демократичних режимах закони створені «народом і для 
народу» і тому за визначенням є легітимними, тоді як правопо-
рядки недемократичних країн із цієї ж причини (створені «не 
народом і не для народу») є нелегітимними [6, c. 86]. Однак 
тут немає місця для ув’язування легітимності з дією права. 
З одного боку, переважна більшість юристів погодиться з тим, 
що право існує і в недемократичних режимах, де його дія за 
великим рахунком не залежить від ступеня схвалення влади 
і створюваних нею норм із боку населення. З іншого боку, не 
можна виключити існування нелегітимного права в демокра-
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тичних державах: як приклад можна навести сучасні дебати 
про легітимність правових норм Європейського Союзу в його 
країнах-членах, про легітимність створюваного суддями права 
тощо.

Таким чином, у другому значенні термін «легітимність 
права» має самостійну позицію по відношенню до поняття «дія 
права» і являє собою оціночний критерій для встановлення 
зв’язку між правопорядком і певною політичною ідеологією 
або системою етичних, релігійних чи інших поглядів.

Ще одним виміром легітимності є її соціологічні показники. 
М. Вебер запропонував розглядати легітимність в аспекті зна-
чущості у свідомості індивідів існуючого в суспільстві порядку 
панування. За М. Вебером, ця значимість (по суті, віра людей 
у правильність існуючих владних інститутів та їхніх дій) ство-
рює у населення мотиви повинності діям і розпорядженням 
влади. Таким чином, чим більшим є ступінь значущості, тим 
сильнішими є ці мотиви і тим менше зусиль доводиться робити 
владі для реалізації своєї політики в суспільстві. Стосовно до 
права веберівська легітимність має значення для посилення діє-
вості правового регулювання, хоча між ступенем легітимності 
і ефективністю регулювання не завжди можна провести пряму 
залежність [1, c. 112–118].

У такому значенні легітимність постає як соціальний факт 
підтримки норм права і всього правопорядку в цілому з боку 
населення. Різні міжнародні рейтинги верховенства права, 
ставлення до корупції, довіри до правової системи, як правило, 
відтворюють цю логіку легітимності. Саме таке розуміння про-
ступає у запропонованому М. Вебером розумінні легітимності 
як створення мотивів покори («підвищення шансів зустріти 
покору щодо певного наказу»). Тут обґрунтування обов’язку 
підкорятися нормам права залежить від того, як цей обов’язок 
сприймається більшістю адресатів [1, c. 121].

Якщо скористатися відомою веберівською схемою, обов’я-
зок вести себе певним чином (підкорятися нормі) може ство-
рюватися або за рахунок проходження інерційного соціального 
розвитку (традиції), або в результаті психологічного підпо-
рядкування харизмі творця правових норм (такими харизма-
тичними правотворцями можуть потенційно стати не лише 
особистості, а й партії тощо), або на основі прагматичного 
(раціонального) розрахунку на те, що дотримання норм буде 
найбільш вигідним способом реалізації особистих інтересів. 
Отже, якщо норми права створюються особами (або інститу-
тами), що мають в тій чи іншій формі легітимне панування над 
суспільством, ці норми (і право у цілому) можуть уважатися 
легітимними, тоді як норми права, створювані особами (або 
інститутами), яким адресати, підкоряються не в силу переко-
нання, а просто в силу фактичного примусу («влада команди», 
за М. Вебером), легітимними не є [1, c. 125]. Легітимність тут 
виявляється не властивістю права і його норм, а властивістю 
інститутів або осіб, що створюють право. І ця властивість 
є лише одним із можливих ракурсів розгляду проблеми легі-
тимності права.

Даний підхід до розуміння легітимності права показує 
його концептуальну несумісність із питанням про дію права. 
Зобов’язуюча сила права може виявитися залежною від сту-
пеня його визнання з боку адресатів тільки в одному випадку: 
якщо припустити, що обов’язок адресатів підкорятися нормам 
права є похідним від кількості адресатів, які підтримують пра-
вопорядок (довіряють йому, визнають його цінність тощо). 

Оскільки жоден історично відомий правопорядок, за винятком 
систем звичаєвого права, не розглядав такий соціологічний 
вимір, як умови обов’язковості норм права, немає ніякої прак-
тичної (ймовірно, також і теоретичної) цінності у встановленні 
взаємозв’язку між дією права і соціологічним рівнем його під-
тримки з боку адресатів норм. Хоча слід сказати, що соціоло-
гічна легітимність може мати чимале значення для вирішення 
інших питань юриспруденції: дієвість (ефективність) права, 
якість правового регулювання тощо.

Звертаючись до дослідження типології легітимності, 
зазначимо, що легітимність права може проявлятися як міні-
мум у трьох аспектах, які, досить імовірно, будуть між собою 
розходитися в конкретних ситуаціях: суб’єктна, процедурна 
і змістовна легітимність. Так, створення норми права може 
кореспондувати легітимному або нелегітимному суб’єкту. 
Наприклад, непопулярний президент видає указ, і можуть 
виникнути сумніви в легітимності цієї дії через недостатню 
соціальну підтримку діяльності або особистості президента 
в суспільстві. Процедурний дефект легітимності може виник-
нути, якщо легітимний суб’єкт видає правовий акт із пору-
шенням установленої процедури. Наприклад, президент, який 
користується народною підтримкою, у соціально виправданих 
цілях боротьби з тероризмом, у таємниці від суспільства і від 
парламенту видає указ про секретні в’язниці. Легітимним 
або нелегітимним може бути певне рішення або дія за своїм 
змістом. Наприклад, скасування смертної кари або введення 
одностатевих шлюбів законом, прийнятим легітимно обраним 
парламентом у рамках установлених процедур, якщо такий 
закон не підтримується переважною більшістю населення. 
У результаті ми отримуємо численні ситуації, у яких можна 
стверджувати, що певний нормативний правовий акт є легіти-
мним і нелегітимним одночасно (наприклад, акт має суб’єктну 
легітимність, але не володіє процедурною і змістовною легіти-
мністю тощо) [4].

У поєднанні з тим, що термін «дія права» також може 
по-різному інтерпретуватися теоретиками, не кажучи вже про 
полісемантизм терміна «право», це призводить до багатоварі-
антності зв’язку легітимності та дії права, і тільки додає плу-
танини в доктрину джерел зобов’язуючої сили права. Щоб не 
ускладнювати виклад, ми будемо виходити з умовного розу-
міння термінів «право» і «дія права». Як робоче визначення 
права, з метою нашого дослідження, ми приймаємо норматив-
ний порядок, дія якого забезпечується організованим соціаль-
ним примусом. Це умовне визначення дає змогу попередньо 
відмежувати право від суміжних нормативних систем: моралі, 
релігії, етикету тощо, у яких примус не має першорядного зна-
чення або не носить організованого характеру. Дане визначення 
не конструюється тут як виключно позитивне, тобто негатив-
ний зв’язок права і моралі – визначення права як примусового 
порядку – не виключає того, що умовою правомірності цієї 
примусовості виступатимуть певні позитивні (наприклад, соці-
альне визнання тощо) або надпозитивні (наприклад, моральна 
обґрунтованість, справедливість тощо) критерії.

Позитивістські теорії можуть уважати визнання умовою 
існування правового регулювання, що найбільш характерно 
проступає у «правилі визнання» Г. Харта [9] або ж у мінімумі 
ефективності (дієвості) права як умови дієвості права у Г. Кель-
зена [2]. Непозитивістські теорії призводять приблизно до тих 
самих висновків. Якщо розуміти право як еманацію вічного, 



7

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021 № 54 том 1

розумного, природного порядку, то легітимною (правильною) 
буде тільки та частина позитивного права, яка відповідає при-
писам права природного, тоді як усе інше позитивне право буде 
лише спотворенням істинного права, негідним самої назви 
«право». Тому визнання або схвалення з боку населення кри-
терієм наявності зобов’язуючої сили у права для Аристотеля, 
Фоми Аквінського [7] та їхніх послідовників не виступає. Без-
сумнівно, це відноситься і до демократичних законів, прийня-
тих та підтримуваних більшістю населення: вони не матимуть 
юридичної сили, якщо не відповідають надзаконним критеріям, 
бачення і розуміння яких може бути доступно тільки меншості.

Таким чином, юридична теорія легітимності призводить до 
ототожнення «легітимного права» і «правильного» (діючого) 
права, у зв’язку з чим поняття «легітимність права» виявля-
ється надмірним поняттям стосовно до поняття «чинне право» 
(у позитивізмі) або до поняття «хороше право» (природне, 
розумне тощо) в непозитивістських доктринах.

Якщо поняття права засноване на надпозитивних крите-
ріях, то міркування про легітимність права значною мірою поз-
бавляються теоретичного сенсу: стосовно легітимності в праві 
часто йдеться про ті ж самі критерії, що і критерії правильного 
(розумного, природного тощо) права, таким чином, відбува-
ється невиправдане дублювання понять. Із погляду непозити-
вістської філософії права або нормативний порядок є легіти-
мізованим як «право» за рахунок зв’язку зі справедливістю, 
розумом, демократією та іншими цінностями, або цей порядок 
«правом» концептуально не є. Теоретична надмірність мірку-
вань про легітимність права у цьому контексті полягає у тому, 
що якщо право визначається непозитивістами як щось визнане 
людьми, як справедливий порядок або інша цінність, то і легі-
тимність (що розуміється як таке визнання) буде в таких кон-
цепціях виступати як необхідна ознака чинного права [4].

Зобов’язуюча сила або дійсність права в контексті 
дослідження розглядається як надання адресатові припису 
та обов’язку слідувати нормі. Це положення передбачає про-
ведення філософсько-правового розмежування між фактич-
ним і нормативним примусом. У першому випадку ефект 
підпорядкування поведінки однієї людини волі іншої людини 
(інституту) досягається за рахунок прямої або непрямої загрози 
застосування сили або інших заходів примусу, тоді як у дру-
гому випадку цей ефект досягається за допомогою постулю-
вання обов’язку однієї людини підкоритися волі іншої (і цей 
обов’язок забезпечується санкцією на випадок її порушення): 
традиційне філософсько-правове протиставлення збройного 
грабіжника і податкового інспектора наочно ілюструє цю від-
мінність. Суть зобов’язуючої сили проявляється у системі уяв-
лень про борг, зобов’язання, пов’язаність поведінки людини 
нормами і правилами – саме ця система уявлень, а не фактич-
ний примус є джерелом нормативності.

Доцільно відмежувати легітимність від процесу легітима-
ції, який створює нові значення, що слугують для інтеграції 
тих значень, які вже властиві різним інституційним процесам. 
За визначенням П. Бергера і Т. Лакмана, «функція легітимації 
полягає у тому, щоб зробити об’єктивно доступними і суб’єк-
тивно ймовірними вже інституціоналізовані об’єктивації» [10]. 
У цьому плані під легітимацією права можна розуміти ідео-
логічні програми, спрямовані на зміцнення довіри і поваги до 
права, на підвищення правової культури, й інші прийоми, що 
мають на меті вплинути на формування поведінкових пере-

ваг адресатів правових норм. У цьому контексті легітимація 
є одним із прийомів посилення дієвості (ефективності) права, 
але сама по собі вона не має концептуального зв’язку з дією 
права і виступає лише як прийом досягнення або зміцнення 
його легітимності.

Висновки. Термін «легітимність права» має самостійну 
позицію по відношенню до поняття «дія права» й являє собою 
оціночний критерій для встановлення зв’язку між правопоряд-
ком і певною політичною ідеологією або системою етичних, 
релігійних чи інших поглядів. У соціально-правовому вимірі 
легітимність постає як соціальний факт підтримки норм права 
і всього правопорядку в цілому з боку населення. Легітимність 
виявляється не властивістю права і його норм, а властивістю 
інститутів або осіб, що створюють право, і ця властивість 
є лише одним із можливих ракурсів розгляду проблеми легі-
тимності права, що показує його концептуальну несумісність 
із питанням про дію права. Легітимність права виражається 
у трьох типах, які, досить імовірно, будуть між собою розходи-
тися в конкретних ситуаціях: суб’єктна, процедурна і змістовна 
легітимність. Юридична теорія легітимності призводить до 
ототожнення «легітимного права» і «правильного» (діючого) 
права, у зв’язку з чим поняття «легітимність права» виявля-
ється надмірним поняттям стосовно до поняття «чинне право» 
(у позитивізмі) або до поняття «природне право» (розумне 
право тощо) в непозитивістських доктринах. На відміну від 
легітимності права під легітимацією права можна розуміти іде-
ологічні програми, спрямовані на зміцнення довіри і поваги до 
права, на підвищення правової культури, й інші прийоми, що 
мають на меті вплинути на формування поведінкових переваг 
адресатів правових норм.

Література:
1. Вебер М. Соціологія: загальноісторичні аналізи, політика. Київ : 

Основи,1998. 534 c.
2. Кельзен Г. Чисте правознавство. Київ : Юніверс, 2004. 496 с.
3. Макінтайр Е. Після чесноти: дослідження з теорії моралі. Київ : 

Дух і літера, 2002. 438 c.
4. Матвєєв С. Легітимність і легальність як ознаки державної влади. 

Юридичний вісник. 2014. № 3. С. 20–23
5. Невідомий В.І. Самоорганізація правової реальності та легіти-

мність основного закону : монографія. Київ, 2011. 375 с.
6. Роулс Дж. Теория справедливости / пер. с англ. Новосибирск : 

НГУ, 1995. 238 c.
7. Тома Аквінський. Коментарі до Арістотелевої «Політики» / пер. з 

лат. О. Кислюк ; авт. передм. В. Котусенко ; 2-е вид. Київ : Основи, 
2003. 796 с.

8. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность: Лекции и 
интервью. Москва : Наука, 1992. 176 с.

9. Харт Г.Л.А. Позитивизм и разграничение права и морали. Право-
ведение. 2005. № 5. 230 с.

10. Berger P.L., Luckmann T. The Social Construction of Reality.  
A Treatise on Sociology of Knowledge, 1966. 230 р.

Ivanchenko O. Genesis of theoretical and philosophical 
views and typology of legitimacy of law

Summary. The article examines the genesis of scientific 
views and suggests a typology of the legitimacy of law. It is 
noted that the interpretation of "legitimacy" as the validity 
of the government and the right it creates due to its support by 
the population was formed quite late – we do not find it either 
in ancient authors, in the Middle Ages, or in modern thinkers. 
It is noted that the idea of the correct form of government 



8

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021 № 54 том 1

was present at all these historical stages of the development 
of legal thought, but such "correctness" was not determined 
by assessing the degree of support for the government 
and its laws on the part of the population. It is proved that 
the etymological meaning of the concept of "legitimacy" 
indicates "laws" ("lege"), from which "legitimus" is 
a property of legitimate government. It is determined that 
the term "legitimacy of law" has an independent position in 
relation to the concept of "action of law" and is an evaluation 
criterion for establishing a link between the rule of law 
and a certain political ideology or system of ethical, religious 
or other views. It is stated that in the socio-legal dimension, 
legitimacy appears as a social fact of support for the norms 
of law and the entire rule of law as a whole on the part 
of the population. It is proved that legitimacy is not a property 
of law and its norms, but a property of institutions or persons 
creating law, and this property is just one of the possible 
angles of consideration of the problem of legitimacy of law, 
showing its conceptual incompatibility with the question 
of the operation of law. It is noted that if law is understood 
as an emanation of an eternal, reasonable, natural order, then 
only that part of positive law that meets the requirements 
of natural law will be legitimate (correct), while all other 

positive law will only be a distortion of true law, unworthy 
of the very name "law". A typology of the legitimacy of law 
is proposed, which is expressed in three types, which are 
very likely to differ from each other in specific situations: 
subject, procedural and substantive legitimacy. It is proved 
that the legal theory of legitimacy leads to the identification 
of "legitimate law" and "correct" (valid) law, in connection 
with which the concept of "legitimacy of law" turns out to be 
an excessive concept in relation to the concept of "current law" 
(in positivism) or to the concept of "Natural Law" (reasonable 
law, etc.) in non-positivist doctrines. It is determined that in 
contrast to the legitimacy of law, the legitimation of law can 
be understood as ideological programs aimed at strengthening 
trust and respect for law, improving legal culture, and other 
techniques aimed at influencing the formation of behavioral 
preferences of addressees of legal norms. It is stated 
that legitimation is one of the methods of strengthening 
the effectiveness (efficiency) of law, but in itself it has no 
conceptual connection with the operation of law and acts 
only as a method of achieving or strengthening its legitimacy.
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