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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ 
ТА ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ 

ВЛАДНОЇ ЛЕГІТИМНОСТІ 

Головну увагу в дослідженні присвячено визначенню джерел владної 
легітимності, з’ясуванню методів їх типологізації на підставі аналізу праць 
вітчизняних та зарубіжних дослідників. Метою роботи є розробка авторської 
класифікаційної моделі джерел владної легітимності на підставі аналізу 
класичних та сучасних теорій політичної влади та легітимності. 

Ключові слова: легітимність, моделі владної легітимності, державотворення, 
державне управління, влада, державна влада, джерела легітимності, політичний 
процес.  

 
Главное внимание в исследовании посвящено определению источников 

легитимности власти, выяснению методов их типологизации на основании 
анализа работ отечественных  и зарубежных исследователей. Целью работы 
является разработка авторской классификационной модели источников 
властной легитимности на основании анализа классических и современных 
теорий политической власти и легитимности. 

Ключевые слова: легитимность, модели легитимности власти, гособразование, 
государственное управление, власть, государственная власть, источники 
легитимности, политический процесс.  

 
The article is devoted to determination of power’s legitimity sources, methods of its 

classification on the basis of analysis of Ukrainian and foreign researchers works. 
Development of author classification model of power’s legitimity sources is the purpose 
of work on the basis of analysis of classic and modern theories of political power and 
legitimity. 

Key words: legitimacy, models of power legitimacy, state education, state 
administration, power, state power, sources of legitimacy, political process.  
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Дослідження легітимності політичної влади 
поступово набирає неабиякої науково-практичної 
актуальності у політичній науці та суспільно-
політичній думці України. Причиною цього 
стали суттєві зміни у сприйнятті влади 
суспільством та особистістю, трансформації у 
системі державотворення, інтеграційні та 
глобалізаційні процеси, бурхливий розвиток 
політичної науки та практики політичного і 
державного управління, зняття обмежень щодо 
можливості та доцільності дослідження легітимності, 
актуалізація проблематики громадянського 
суспільства та інші фактори. 

За радянських часів проблема легітимності 
мала номінальне практичне значення, широко не 
афішувалася та глибоко не досліджувалася. За 

домінуючою ідеологічною парадигмою влада в 
радянській державі була народною, формувалася 
народом із «найбільш гідних представників» 
цього ж народу, тож не потребувала якихось 
додаткових методів та технологій визнання, 
підтримки та схвалення. Різноманітні 
легітимаційні теорії, методи та процедури визнавалися 
ознакою буржуазних систем володарювання, де 
за їх допомогою намагалися маніпулювати 
настроями суспільства задля утримування його в 
покорі та створення ілюзії причетності суспільства 
й конкретної особистості до прийняття політичних 
і державноуправлінських рішень.  

Слід зазначити, що зацікавленість проблематикою 
легітимності зазвичай активізувалася в періоди 
політичних трансформацій, суспільно-політичної 
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невизначеності, кризи влади та критичного 
падіння довіри до держави та її інституцій. Тож у 
більшості випадків дослідження несли в собі не 
лише певні узагальнені чи авторські теоретичні 
концепції та теорії, але й були зорієнтовані на 
встановлення причин кризи легітимності й 
делегітимації владних та державноуправлінських 
інституцій та містили різноманітні практичні 
рекомендації, методики і технології подолання 
кризових явищ та перестороги щодо їх 
недопущення у майбутньому.  

Отже, для сучасної української політичної 
теорії та практики зазначена проблематика 
владної легітимності є надзвичайно актуальною, 
а встановлення та обґрунтування джерел 
легітимності політичної влади можна розглядати 
як один із факторів забезпечення стабільності та 
ефективності системи державного управління. 

Серед вітчизняних дослідників проблем 
легітимності слід відзначити роботи С. Рябова, 
Є. Бистрицького, О. Білого, О. Висоцького, а 
серед російських учених, які у своїх дослідженнях 
приділили значну увагу вказаній проблемі –           
А.-Н.З. Дібірова, О. Шаброва, В. Чіркіна, О. Фетисова. 
Характерною рисою досліджень проблем 
легітимності як українськими, так і російськими 
авторами є тимчасова відсутність концептуальної 
цілісності та термінологічної вивіреності. Кожен 
з дослідників по-своєму розглядає легітимність, 
пропонуючи авторське бачення її певного 
прояву, особливостей чи складового елемента. 
Спроби узагальнення та систематизації щодо 
проблеми легітимності є поодинокими і зазвичай 
логічно не завершеними. Головним чином, 
дослідники розглядають легітимність в контексті 
політичної влади, громадянського суспільства, 
системи політичного та державного управління, 
традицій державотворення тощо. Проблематика 
джерел легітимності теж представлена в 
зазначених дослідженнях і має власне 
трактування, типологію та особливості. Більш 
змістовно, докладно та систематизовано вказане 
питання розглянуто в роботах російських 
дослідників, тоді як вітчизняні вчені більше 
уваги приділяють або загальним моментам та 
проблемам легітимності, або особливостям 
практичного втілення окремих легітимаційних 
теорій та концепцій в суспільно-політичному 
житті сучасної України. 

Дослідження проблематики, пов’язаної із 
визначенням та аналізом джерел легітимності 
політичної влади, висвітлює відсутність у 
сучасній політичній науці єдиної точки зору 
щодо класифікаційних ознак та сутнісних 
характеристик легітимності. Саме тому метою 
даної статті є розробка авторської класифікаційної 
моделі джерел владної легітимності на підставі 
аналізу класичних і сучасних теорій політичної 
влади та легітимності. 

Різні дослідники, осягаючи цей феномен, 
зверталися до аналізу його складових елементів 
та проявів: типів легітимності (М. Вебер), рівнів 

легітимності (Д. Істон, О.Ф. Шабров), джерел 
легітимності (А.І. Соловйов, О.Ф. Шабров), моделей 
легітимності (А.-Н.З. Дібров), ступенів легітимності 
(М. Доган), принципів легітимності (Л. Саністебан), 
зон легітимності (О.Ф. Шабров) та ін.  

Проблема типологізації легітимності і способу 
її втілення, тобто легітимаційного процесу, є 
доволі поширеною у сучасній політичній науці. 
Пропонуючи різноманітні варіанти, автори, 
проте, мимоволі здійснюють класифікацію 
переважно за однією і тією ж підставою, якою 
виступає джерело легітимності.  

Тож виділення джерел легітимності є необхідним 
ключовим елементом переважної більшості 
сучасних теорій та концепцій легітимності. Саме 
наявність джерел легітимності робить дослідження 
зазначеної проблематики логічним, послідовним 
та науково завершеним. Джерела легітимності є 
першоосновою та відправною точкою для всього 
процесу легітимації, кінцевим результатом якого 
виступає формування певної форми державності, 
головною складовою якої є політичний режим.  

Саме джерела легітимності визначають 
особливості та перспективи політичної системи, 
державотворення, специфіку суспільних процесів. 
У ході практичної реалізації легітимаційних 
процесів на джерела легітимності впливають 
різноманітні фактори суспільно-політичного 
життя, наслідком цієї взаємодії стає унікальна та 
неповторна модель легітимності.  

Одними із головних чинників, що визначають 
специфіку легітимаційного процесу, є державні 
органи та інститути громадянського суспільства. 
Причому вказана взаємодія є обопільною. 
Залежно від інтенсивності впливу зазначених 
елементів формується певний рівень, чи то 
ступінь, легітимності, який визначає 
легітимаційний потенціал влади та її стійкість до 
внутрішніх та зовнішніх викликів. Владні 
інституції, які мають незначний легітимаційний 
потенціал, схильні до частих та інтенсивних 
делегітимаційних процесів і змушені проходити 
процес релегітимації.  

Специфіка легітимаційних процесів залежить 
і від обраного методу легітимації, який теж в 
основі має певне джерело. Саме тому 
типологізація джерел легітимності неможлива 
без попереднього аналізу методів та механізмів 
легітимації, що сприятиме розкриттю вихідного 
елемента легітимності – її джерела.  

Найбільш поширеними в практиці політичної 
та державно-управлінської діяльності є наступні 
методи легітимації:  
 використання сили та примусу як технології 

здобуття умовної легітимності;  
 застосування демократичних процедур легітимації; 

частіше за усе це вибори та інші методи 
прямої чи опосередкованої участі суспільства 
в управлінні державою;  

 делегування повноважень та відповідальності 
із вибору легітимаційної моделі та її 
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реалізації певному лідеру, який користується 
довірою та повагою у значної частини 
суспільства.  
Звичайно, це лише основні методи, за 

допомогою яких відбувається процес легітимації. 
На практиці зустрічаються різні їх варіанти, 
похідні, модифікації, але всі вони, так чи інакше, 
побудовані на основі вищезазначених моделей.  

Проблема полягає не лише у відсутності 
чіткого визначення щодо вищезазначених сутнісних 
характеристик легітимності, але й у особливостях 
їх трактування та транслітерації з робіт 
закордонних дослідників.  

Так А.-Н.З. Дібров у своїй роботі «Теорія 
політичної легітимності» зазначає, що типи 
легітимності, які виділяються Д. Істоном, 
насправді, за всіма ознаками, треба вважати її 
рівнями [1, с. 98], як це зроблено в дослідженні 
О.Ф. Шаброва [2, с. 132-134].  

Очевидно, що легітимність може бути як 
завойована, так і втрачена. Терміни завоювання 
елітою легітимності різні залежно від обставин, а 
її втрата викликається різними чинниками. 

Важливою, з точки зору розуміння специфіки 
легітимаційних процесів, є теорія С. Ліпсета, 
який, досліджуючи проблеми легітимності, 
виділив певні її рівні, в основі яких лежать, на 
нашу думку, ідеологія, право та мораль як 
універсальні регулятори суспільної поведінки, 
що виступають як джерела легітимності.  

На думку С. Ліпсета, на основі вказаних 
джерел можна виділити три рівні легітимності: 
 ідеологічний, що визначає ціннісне зміцнення 

позицій влади; 
 правовий, який нормативно закріплює панівне 

становище політичної еліти; 
 етичний, на якому влада зміцнюється за 

допомогою психологічної відповідності образу 
своїй діяльності традиційним уявленням населення. 
Окрім того, С. Ліпсет розглядає легітимність 

влади через її ефективність. На його думку, 
ефективність влади – це допоміжний параметр, 
який нерідко розглядається політологами як 
такий, що може замінити легітимність на певних 
етапах суспільно-політичного розвитку держави 
та здатний стабілізувати систему навіть в умовах 
її недостатньої легітимності. 

Поняття ефективності було введено в 
науковий обіг С. Ліпсетом у роботі «Політична 
людина. Соціальні підстави політики», яка 
вийшла в 1960 р. У цій роботі обґрунтовується, 
що стабільність влади визначається не одним 
(легітимність), а двома параметрами – легітимністю 
і економічною ефективністю влади.  

С. Ліпсет вважав, що сама легітимність 
системи влади може досягатися двома шляхами: 
або за рахунок спадкоємності, сприйняття нею 
старих, одного разу встановлених норм; або за 
рахунок ефективності, тобто отримання самою 
системою здатності, навіть відмовившись від 
традиційних норм, вирішити назрілі, перш за все 
соціально-економічні, проблеми суспільного розвитку. 

Доволі цікавим, оригінальним та змістовним є 
концептуальне бачення проблеми джерел владної 
легітимності, запропоноване іспанським політологом 
Л.С. Саністебаном. Він розглядає процес легітимації 
в контексті становлення політичної системи 
країн та у тісному взаємозв’язку із діяльністю й 
місцем політичної еліти у житті держав, 
суспільства та політичній системі. А саму 
легітимність пов’язує з виправданістю володарювання 
еліти над суспільством. 

Л.С. Саністебан виділяє принципи легітимності, 
дотримання яких має забезпечити успішність 
процесу легітимації. На його думку, політичні 
еліти здійснюють свою владу в державі, 
спираючись не тільки на фізичне насильство, або 
на звичку мас до слухняності. Вони всіма 
засобами намагаються домогтися добровільного 
визнання своєї влади з боку тих, хто не належить до еліти. 

У випадках, коли політичні еліти здійснюють 
владу, спираючись на широку згоду з боку мас, 
зазначає Л.С. Саністебан, ми маємо справу з 
легітимним урядом. Легітимною є така влада 
еліт, яка приймається масами, а не просто їм 
нав’язується. Згода досягається за допомогою 
певних вірувань, що діють у рамках політичної 
системи. Ці вірування і називаються принципами 
легітимності, іншими словами, соціально 
значущими «причинами», що обґрунтовують у 
даний момент право еліти наказувати і обов’язок 
мас підкорятися. Принципи легітимності можуть 
мати витоки в стародавніх традиціях, революційній 
харизмі або чинному законодавстві, проте 
головним є те, що вони володіють силою, яка 
підпорядковує та направлена на зміцнення 
стабільності політичної системи. На думку          
Л.С. Саністебана, принципи легітимності утворюють 
«магічну формулу», на якій ґрунтуються 
стосунки влади і підпорядкування в будь-якій 
політичній системі. Саме тому еліти вкрай 
хворобливо реагують на заперечення подібних 
принципів. Саме принципи легітимності, в кінці 
кінців, виправдовують той факт, що меншина 
управляє, а більшість підкоряється. Нерівний 
розподіл політичної влади в будь-якому суспільстві 
є надзвичайно шокуючим явищем. Саме тому ті, 
хто мають владу, відчувають необхідність знайти 
такі виправдання цьому факту, які б беззаперечно 
приймалися людьми, відокремленими від влади 
[3, с. 45-49].  

Такі приклади є непоодинокими, науковий 
диспут стосовно досліджуваної проблеми у 
відкритій, опосередкованій чи заочній формі 
триває вже багато років, і перспектив його 
логічного завершення поки на науковому обрії не 
помітно. Ідеї, свого часу актуалізовані в дослідження 
М. Вебера, так і залишаються об’єктом критичного 
аналізу і джерелом творчої наснаги для багатьох 
сучасних дослідників як проблем владних 
відносин загалом, так і проблематики владної та 
політичної легітимності безпосередньо. 

Тож доречно розглянути весь вищезазначений 
комплекс характеристик та ознак легітимності 
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цілісно, та концептуально сформувати авторське 
бачення проблеми.  

Об’єднувальним елементом може слугувати 
те, що всі зазначені характеристики та ознаки 
легітимності носять теоретичний характер і 
слугують найчастіше витоками, чи то 
відправною точкою аналізу процесу легітимації, 
від початку визначаючи її специфіку, напрямки 
та методи здійснення.  

В теоретичній та практичній площині джерела 
владної легітимності багато в чому пересікаються 
(співпадають) з джерелами влади, але мають і 
власну специфіку.  

Під джерелами влади розуміється те, що дає 
владі її силу і дієвість. У загальному плані 
джерелом влади є народ, його потреби, інтереси, 
воля. Виділяють також конкретні джерела 
політичної влади, такі як законодавство про 
владу, воля тих, що володарюють, суспільні 
потреби в самоорганізації людей. Під джерелами 
влади також розуміються положення, повноваження, 
контроль за ресурсами, контроль за інформацією 
та ін. 

Під ресурсами політичної влади розуміються 
потенційні можливості, засоби влади, які вона 
використовує в процесі здійснення своїх повноважень, 
функцій. Ресурси влади та легітимності 
різноманітні. Залежно від етапу суспільно- 
політичного розвитку конкретної країни і політичного 
режиму, ресурси влади істотно розрізняються між 
собою. Вони мінливі, рухомі. На ранніх етапах 
суспільного розвитку джерелом і ресурсом влади 
виступала сила. На стадії капіталістичного 
розвитку превалювало багатство і гроші. У 
постіндустріальних країнах знання й інформація 
стають основним ресурсом розвитку виробництва, 
влади і суспільства в цілому.  

Ресурсами політичної влади можуть виступати 
також різні конкретні організаційні, традиційні, 
освітні та інші чинники. Серед них: посада, 
престижна освіта, особові зв’язки, біографічні 
дані, імідж, суспільно-політичний та інший 
досвід і багато інших потенційних та реальних 
можливостей і здібностей людини, організації, 
політичного інституту. 

Подібне розмаїття думок характерне і для 
визначення та систематизації джерел владної 
легітимності. Серед них найчастіше називають 
традиції, успіх у вирішенні проблем суспільного 
життя, етичні якості та ін. 

Спроба аналізу даної проблеми, на жаль, не 
додає чіткості розуміння ані визначенню джерел 
владної легітимності, ані сприяє виокремленню 
певної класифікаційної ознаки, яка б дала змогу 
представити та проаналізувати джерела владної 
легітимності в рамках певної системи.  

Автор вважає, що можливим є здійснення 
класифікації легітимності за комбінованою ознакою, 
що враховує джерело легітимності та суб’єкта 
легітимаційного процесу: 
1) Традиційна легітимність, що реалізується 

завдяки волі народу. Мова йде про ситуацію, 

коли освячена традицією спадкова влада 
визнається громадянами та підтримується ними. 

2) Традиційна легітимність, що спирається на 
особисту волю лідера. У цьому випадку 
потенційний лідер апелює до традицій спадкової 
влади, ототожнюючи себе із правлячою 
династією (маючи чи не маючи на це реальні 
підстави). Проте на практиці має здійснювати 
легітимаційний процес, використовуючи силові 
методи, оскільки підтримку суспільства не 
відчуває. 

3) Харизматична легітимність. У цьому випадку 
лідер, наділений надзвичайними особистими 
якостями, завдяки ним отримує суспільну 
підтримку громадян, воля яких забезпечує 
легітимацію влади харизматичного лідера. 

4) Раціональна легітимність, що забезпечується 
суспільною підтримкою. Така ситуація є 
характерною для розвинених демократичних 
держав, громадяни яких, здійснюючи вільне 
волевиявлення на виборах різних рівнів, 
легітимізують владу конкретного лідера, що 
реалізується в рамках існуючої правової системи. 

5) Раціональна легітимність, що реалізується 
завдяки існуванню державного карального 
апарату. Характерна для авторитарних та 
тоталітарних режимів, лідери яких, витримуючи 
формальну процедуру обрання, фактично 
зберігають свій статус завдяки насиллю, що 
примушує громадян до визнання такої влади. 
Можна виокремити ряд передумов, які зумовлюють 

легітимність влади:  
 легітимація політичної системи та політичних 

інститутів відповідно до традицій державо-
творення та вимог суспільства; 

 особисті харизматичні риси політичного лідера; 
 дотримання демократичних норм та процедур 

формування органів влади; 
 приведення у відповідність законодавства та 

системи державного управління до реалій 
політичного життя; 

 успішне здійснення державної політики, підтримка 
законності та політичної стабільності. 
Оскільки джерела владної легітимності виступають 

як її передумова, можна запропонувати таку їх 
класифікацію: 
1) Ідеологічне. Містить певні установки, що відображають 

індивідуальність шляху розвитку даного 
суспільства, його орієнтирів, перспектив. Ці 
установки засновані на стереотипах політичної 
діяльності і місця держави та суспільства в 
суспільно-політичних та міжнародних процесах. 

2) Правове. Це джерело відображає потребу 
суспільства в певних, прийнятних та рівних 
для усіх суб’єктів політичного процесу, умовах 
та правилах суспільно-політичної діяльності, в 
регулюванні відносин між сторонами політичного 
процесу. 

3) Етичне. Воно гуманістично зорієнтоване та містить 
установки загальнолюдського характеру, які 
лежать в основі існування суспільства, держави. 
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Загалом питання позиціонування феномена 
легітимності, її джерел у системі політичних 
теорій та наук, її співвідношення із поняттями 
влади, держави, суспільства тощо є наразі 
актуальним. Зростання наукової зацікавленості 
феноменом легітимності протягом останніх 
десятиліть, у тому числі і на пострадянському 
просторі, призвело до появи чисельних концепцій 

та ідей, у яких легітимність свідомо чи несвідомо, 
обґрунтовано чи необґрунтовано, розглядається і 
як окрема самостійна наукова категорія, і як 
складова інших концепцій. Отже, нагальною 
проблемою стає певна уніфікація легітимаційної 
теорії з метою поглиблення наукового пошуку в 
рамках єдиної парадигми, що може стати 
предметом подальших авторських розвідок. 
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