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Легітимність (лат. legitimus - законний); у широкому розумінні - визнання 

сусп-вом або його переважною більшістю влади, прав і повноважень певної 

особи, органу, орг-ції, їх поведінки, політики і практичної дія-сті. У вузькому - 

Л. визнається законна влада, утворена у відповідності із процедурою, 



передбаченою законами. Л. може бути частковою, чи навіть неузгодженою, 

оскільки в сусп-ві існують різні прошарки населення з різними інтересами. М. 

Вебер визначив три її види й відповідно три види влади; 1) традиційний - 

заснований на традиціях, звичаях і т.д.; 2) харизматичний - емоційно-вольовий; 

3) раціональний, такий, що базується на встановленому законодавством, 

раціонально обгрунтованому порядку. Першим двом відповідає особистий вид 

влади, а третьому - держ. Суч. політ, наука, «доповнюючи» М. Вебера, 

визначає, принаймні, сім типів JL: традиційний - ґрунтується на визнанні тих 

політ, дій, що відповідають цінностям і нормам традиц. політ, культури; 

харизматичний - передбачає визнання виняткових рис і здібностей політ, лідера; 

правничо-раціональний - випливає з визнання сусп-вом політ, дій у рамках 

існуючої системи права; раціонально-цільовий - виходить з переконання, що 

політ, система лише тоді є гідною підтримки, коли вона забезпечує виконання 

поставлених цілей; соц.-евдемонічний - полягає у здатності політ, системи 

створити ілюзію піклування влади про добробут народу; націон.-патрі-отичний 

- визначає націон. символи, ритуали, міфи, успадковані від попередніх націон.-

держ. утворень; на засадах участі - передбачає обґрунт. ідеологією і практикою 

існуючої політ, системи, необхідність широкої участі громадян у дія-сті політ, 

ін-тутів. 

Суч. проблема Л. - це проблема політ, представництва і згоди. Вона виникає із 

зникненням безпосередніх політ, стосунків, властивих невеликим сусп-вам, 

тобто вона полягає у відповіді на питання - хто має законне право діяти як 

представник політ, влади. (В. Корнієнко) 
 


