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Людина, незалежно від аспекту її аналізу, є однією з центральних наукових проблем. З розвитком цивілі-

зації і усвідомленням верховенства прав людини у правовому бутті, відбувається їх визнання найвищою цінніс-
тю, а також законодавче закріплення на міжнародному, регіональному та національному рівнях. 

Досліджується процес та наслідки впливу глобалізаційних процесів на формування уявлення про індиві-
да на національному та міжнародному рівнях, модифікації сутності системи прав людини. Автор вказує на мо-
жливі принципові шляхи подолання "статичності" прав людини у міжнародному праві, а також з'ясовує спів-
відношення між національно-юридичним статусом особи та правовим буттям людини. 

 
Постановка проблеми. Людина, незалеж-

но від того в якому аспекті ми її розглядаємо (як 
окрему істоту чи у родовій або соціальній сукуп-
ності), є однією з центральних наукових про-
блем. Саме тому актуальною залишається теза: 
скільки людей – стільки й проблем.  

З розвитком цивілізації і усвідомленням 
верховенства прав людини серед інших соціаль-
них властивостей та особливостей буття відбува-
ється їх визнання найвищою цінністю, а також 
законодавче закріплення на міжнародному, регі-
ональному та національному рівнях. Сучасний 
світ неможливо уявити без прав людини, які за-
сновані на принципах свободи, рівності, справе-
дливості і носять універсальний характер.  

Саме проблема множинності розумінь (як 
теоретичних, так і нормативних) змісту вищезга-
даних цінностей та окремі негативні наслідки 
спроб їх узагальнення, що зумовлюються об'єк-
тивно існуючими на сьогодні глобалізаційними 
процесами у світі, зумовлюють необхідність де-
тального наукового аналізу зазначеного питання. 

Ступінь наукової розробки проблеми. У 
сучасній правознавчій літературі досить активно 
досліджується комплекс питань, що пов'язані із 
загальною проблематикою глобалізації як явища 
та її впливом на правову реальність. Зокрема, тео-
ретичний аспект впливу глобалізаційних процесів 
на окремі галузі юридичних знань аналізується Л. 
Удовикою [11].  Питанням, пов'язаним із визна-
ченням загальної правосуб'єктності людини прис-
в'ячені праці Н. Тюриної [10], Т. Парсонса [6], Ф. 
Раянова, Д. Пономарьова [8]. Сутність індивіда, 
аналіз його юридичної та правової сторін існування 
у сучасному суспільстві, правовій реальності ви-
значається у науковому доробку Г. Штейнера, Ф. 
Алстона [13], С. Алексєєва [1], П. Рабіновича [7]. 

Але стверджувати, що питання правового 
буття людини в епоху глобалізації досліджено 
достатньо, не можна, оскільки наукові розробки 

в межах вказаної проблеми мають далеко не ви-
черпний характер. Зокрема, поза увагою дослід-
ників залишаються проблеми впливу глобаліза-
ційних процесів на систему гуманістичних цін-
ностей, її зміст та, як наслідок, – на сучасні тен-
денції правової взаємодії між суб'єктами права. 

Метою статті є дослідження процесу та 
наслідків впливу глобалізаційних процесів на 
формування уявлення про індивіда на національ-
ному та міжнародному рівнях, модифікації сут-
ності системи прав людини та можливих прин-
ципових шляхах подолання "статичності" прав 
людини у міжнародному праві, а також з'ясуван-
ня співвідношення між національно-юридичним 
статусом особи та правовим буттям людини. 

Виклад основного матеріалу. XX століття 
внесло багато нового у розуміння людини та її 
меж. Воно стало "антропологічним поворотом" у 
філософії, причиною якого була так звана "люд-
ська криза", що зумовила зміну уявлень про ста-
новище людини у суспільстві. Про наявність та-
кого "повороту" у юриспруденції можна говори-
ти з особливою впевненістю з середини минуло-
го століття. Це спричинило особливу зацікавле-
ність філософів біосоціальним індивідом і фор-
мування окремої галузі філософського знання – 
філософії людини [12, c. 155]. 

Людина, яка живе, мислить, вірить, оцінює, 
має свою світоглядну орієнтацію, прагне до обґру-
нтування оптимального варіанту своєї поведінки. 
Результатом філософського пізнання об’єктивної 
дійсності, в якій знаходиться людина, стає форму-
лювання концептуально-узагальненого цілісно-
системного знання про неї, яке по-суті може і має 
розглядатися як теоретична база, методологічний 
орієнтир (загально-методологічна основа) для усіх 
суспільних наук стосовно правових і державно-
управлінсь-ких досліджень.    

У вітчизняній антропологічній доктрині іс-
нують різні думки про те, чи може індивід бути 
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суб'єктом міжнародного права. У принципі вони 
залежать від поглядів того або іншого автора на 
проблему співвідношення міжнародного і внут-
рідержавного права. 

Широко поширена точка зору, згідно якої в 
міжнародному праві немає заборон наділяти інди-
відів міжнародною правосуб'єктністю і рішення 
цього питання визначається наміром договірних 
держав. Звичайно, наявність у індивідів міжнарод-
ної правосуб'єктності пов'язують з наданням їм 
можливості прямого доступу в міжнародні органи 
як петиціонерів, позивачів, відповідачів тощо. 

У вітчизняній доктрині серйозних послідо-
вників має і інша точка зору, суть якої зводиться 
до того, ш;о індивіди об'єктивно не можуть бути 
учасниками міждержавних відносин і тим самим 
суб'єктами міжнародного права. Тенденція, що 
спостерігається в даний час, до розширення пря-
мого доступу індивідів в міжнародні органи по-
в'язана з прагненням, що росте, до захисту прав 
людини за допомогою міжнародних механізмів 
[10, с. 171]. Сам по собі такий доступ не перетво-
рює їх автоматично на суб'єктів міжнародного пра-
ва, а означає лише те, що учасники відповідного 
договору беруть на себе взаємне зобов'язання за-
безпечити цей доступ наявними в їх розпорядженні 
правовими і організаційними засобами. 

Міжнародні акти не містять визнання інди-
віда як суб’єкта міжнародного права. У тих ви-
падках, коли постає це питання, індивід розгля-
дається як бенефіціарій (тобто той хто користу-
ється) даних норм. Що ж стосується прав і сво-
бод, то індивід, звичайно ж, є суб’єктом, для яко-
го вони й існують.  

Теорія прав людини ґрунтується на прин-
ципах, які історично сформовані, збагачені, вдо-
сконалені у процесі розвитку, і є ціннісними орі-
єнтирами сучасного світу. Вони знайшли втілен-
ня у Загальній декларації прав людини (1948), 
Міжнародному пакті про громадянські і політич-
ні права (1966), Міжнародному пакті про еконо-
мічні, соціальні і культурні права (1966), Євро-
пейській конвенції про захист прав людини і ос-
новних свобод (1950), Європейській соціальній 
хартії (1961, 1996), Конвенції про права дитини 
(1989), Хартії Європейського Союзу про основні 
права (2000), Конституції Європейського Союзу 
(2004) тощо [5]. Ці документи, які відносяться до 
міжнародних стандартів, визначили універсаль-
ний набір основних прав і свобод, який у єдності 
покликаний забезпечити нормальну життєдіяль-
ність індивіда й суспільства. 

Кожна країна світу, яка взяла на себе зобо-
в'язання виконувати міжнародні конвенції, в то-

му числі й з прав людини, повинна керуватися 
принципами і нормами цих угод у своєму внут-
рішньому законодавстві. Норми, що містяться в 
міжнародних документах, обов'язкові для зако-
нотворчості розвинутих держав та є міжнарод-
ними стандартами. Цим терміном охоплюються 
різнорідні норми, такі як правила міжнародних 
договорів, резолюції міжнародних організацій, 
політичні домовленості. Можна вважати, що 
людство виробило своєрідний "кодекс прав лю-
дини" в міжнародному праві [13, с. 25]. Проте 
міжнародні стандарти – це не декларовані між-
народним співтовариством приклади, а норми, 
які необхідно втілювати в життя. 

Останнім часом спостерігається дедалі ак-
тивніше прагнення міжнародного співтовариства 
до глобалізації та впорядкування внутрішніх 
норм права відповідно до міжнародно-правових 
норм. Базуючись на міжнародно-правових актах, 
зокрема на Міжнародному пакті про цивільні та 
політичні права від 16.12.1966 р. і на Міжнарод-
ному пакті про економічні, соціальні та культур-
ні права від 16.12.1966 р. [5], держави мають 
можливість більш детальніше та повніше визна-
чати обсяг прав та обов’язків своїх громадян. 

Політико-правова глобалізація передбачає 
формування національної системи правового ре-
гулювання суспільного життя. На практиці це 
означає, передусім, адаптацію національного за-
конодавства і політичної практики до узгодже-
них міжнародних правових норм і правил, на-
дання пріоритету міжнародного законодавства 
над національним. Закономірним видається те, 
що в умовах глобалізації роль особистості, як 
активного суб’єкта соціального впливу, пригні-
чується внаслідок панування потужних надосо-
бистісних (наднаціональних, наддержавних, над-
континентальних) суб'єктів. Це призводить до 
порушення балансу "суб’єкт-об'єкт" у визначенні 
субстанціональності людини – питома вага паси-
вної ролі зростає [11, с. 35].   

Людське життя є безперервним рухом, без-
перервним діянням, тому правовий аспект існу-
вання особи не може мати статичного характеру, 
а повинен бути динамічним. Представники екзи-
стенційного напрямку вважають, що опис люди-
ни повинен реалізуватись крізь призму "існуван-
ня у світі", а це, в свою чергу, дозволить подола-
ти есенціалістське замикання на деяких незмін-
них властивостях людини як одного з багатьох її 
буттів [12, с. 198]. 

Міжнародні стандарти в галузі прав люди-
ни є, свого роду, лише "бездушними статичними 
формами", які набувають змісту й духовності у 
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державно відокремленому суспільстві. Проте 
існування даних положень закладає основу того, 
що протягом певного часу права людини в країні 
її перебування відповідатимуть зразкам світового 
рівня в цій галузі. Застосування норм щодо інди-
відів знаходиться виключно у компетенції дер-
жави. У тих випадках, коли міжнародні норми 
стосуються індивіда, назване право зобов’язує 
держави забезпечити їх реалізацію. І тільки у ви-
няткових ситуаціях, коли державний механізм не 
в змозі це зробити, міжнародне право передбачає 
можливість застосування своїх норм за допомо-
гою міжнародних установ [10, с. 185]. 

Статичність міжнародних актів з прав лю-
дини полягає також у тому, що вони створені ще 
у середині минулого століття, а суспільні відно-
сини, зокрема у даній сфері, є дуже мінливими та 
бурхливо розвиваються. Але відступати від іс-
нуючих міжнародних стандартів в галузі прав 
людини не можна. Їх визнання слід розглядати як 
історичне надбання суспільного розвитку, а та-
кож як процес нагромадження позитивного дос-
віду у даній сфері, що потребує глибокого ви-
вчення, усвідомлення, розвитку і нормативного 
втілення. Одним з головних завдань даного про-
цесу повинно стати закріплення у масовій право-
свідомості поняття прав людини як пріоритетної 
соціальної цінності. 

Загальна декларація прав людини містить 
положення про те, що всі люди народжуються рів-
ними у своїй гідності і правах [3]. Дане положення 
є основою свободи, справедливості та загальності 
невід'ємних прав особи. І, дійсно, рівність людей 
не повинна залежати від місця, часу, обставин то-
що. Проте міжнародне право тільки формально 
затверджує рівність всіх індивідів. Остання ж по-
винна існувати в певній формі, яка забезпечується 
державою у відповідний історичний період. Тобто 
вона закріплює таку рівність у своїх законах, на-
даючи їй форму юридичної рівності.   

Проте вкінці ХІХ століття людство об’єк-
тивно стало усвідомлювати певну утопічність про-
ектів встановлення суспільної рівності, все глибше 
розуміючи особливості самовідтворення і поро-
дження нерівності як регулятивного принципу 
життя, неухильне наростання реальних проявів 
останньої [6, с. 110]. Майже півстоліття тому Р. 
Дарендорф позначив місце і час виникнення нері-
вності як проблеми: Європа, Новий час, коли інди-
від перестав сприймати ієрархічність суспільства 
як незмінне явище і усвідомив можливість впливу 
на систему нерівності, її зміни [2, с. 37]. 

З-поміж форм нерівності, що привертають 
в останні десятиріччя переважну увагу людства 

та сприяють інтенсифікації дослідницького інте-
ресу до даної проблеми, можна виділити три ве-
ликі групи. По-перше, ті різноманітні форми не-
рівності, що існували й раніше, але були виведені 
з-під юрисдикції соціально-політичних та правових 
норм і принципів (ґендерна). По-друге, форми не-
рівності, що виникають сьогодні у національних 
державах так званого "першого" та "другого" світу 
у ході соціальних трансформацій (майнова, у соці-
альному статусі). По-третє, транснаціональні фор-
ми нерівності, породжувані процесом глобалізації 
(рівень освіти, правосвідомості). 

Нерівність, маючи свої коріння у суспільс-
тві, проявляється певним чином й у правовідно-
синах. Однак і право теж може породжувати пе-
вні форми нерівності. Отже, існує подвійна діа-
лектична зумовленість нерівності, що визначає її як 
об’єктивне соціально-правове явище, яке неодмін-
но повинно бути враховане у сучасній правовій 
реальності. Існуючі форми нерівності є сучасним 
закономірним соціально-правовим явищем, що 
обумовлюється закономірністю: надання рівних 
прав на нерівні можливості та їх результати. 

В умовах сучасної правової реальності де-
далі більше актуалізується питання про принци-
пи та порядок співвідношення права світового та 
окремої держави, що зумовлюється недостат-
ньою як теоретичною, так і нормативною регла-
ментацією цього аспекту [9, с. 21]. 

Націоналізація міжнародного права у розу-
мінні насичення його надбанням національних си-
стем або уніфікація національного права як "підтя-
гування" його до міжнародних правових стандартів 
– складний і тривалий інтелектуальний процес, 
який неминуче ставить низку суто теоретичних 
питань, без розв'язання яких він не може здійсни-
тися, тобто не може відбутись вказаного зближен-
ня різнотипних та різноякісних систем.  

У національному праві, навпаки, основною 
метою є індивідуалізація, соціально-історичне 
відокремлення та самовизначення як основний 
засіб виживання серед інших націй, протистоян-
ня їм з метою самозахисту проти поглинання ін-
шими націями, самоідентифікація як форма бо-
ротьби з процесами нівелювання більш потуж-
ними і розвинутими національними стихіями. 
Узагальнення та індивідуалізація, звичайно, які-
сно протилежні тенденції правового розвитку. Їх 
поєднання хоч і не проста справа, але й не безна-
дійна, оскільки вони взаємозумовлюють одна 
одну: без універсальних елементів індивідуаліза-
ція перетворюється на тупиковий шлях розвитку 
правової системи, а без національно-індиві-
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дуальних елементів вона втрачає енергетичні 
джерела свого розвитку [4, с. 130-131]. 

Саме тому, керівним принципом у взаємо-
дії національного та міжнародного права є саме 
рівність, зміст якої виражається у об’єктивному 
діалектичному співвідношенні узагальнення та 
індивідуалізації. На його підставі створено біль-
шість міжнародно-правових актів й фактично 
цей принцип слугує відправним пунктом будь-
якої діяльності держав, міжнародних організацій. 

Зважаючи на те, що, з одного боку, наро-
дившись, ми вже застаємо систему "винайдених" 
державою юридичних норм, а, з іншого, частина 
науковців схильна виводити певні норми права з 
природи людини, можна стверджувати, що "лю-
дина у праві" (терміно-поняття, запроваджене Г. 
Радбрухом, на позначення філософської концеп-
ції "картини людини" в юриспруденції) має два 
образи: правової людини та людини юридичної 
[8, с. 18]. Правова людина – це людський індивід, 
котрому – з огляду на його біологічну природу – 
притаманні вроджені правові якості (природні, 
невід’ємні, основні права), що є найважливішою 
складовою загальносоціального права. А юриди-
чна людина – це людський індивід, котрий у 
процесі соціалізації здатний сприймати, реалізо-
вувати та трансформувати право як спеціально-
юридичне явище, яке є елементом сформованої у 
певному суспільстві культури [7, с. 9].  

Саме через юридичне (позитивне) право біо-
соціальний індивід "реалізує можливості та силу 
розуму – свою виняткову і вражаючу... здатність 
осягати оточуючий світ, передбачати, оцінювати, 
приймати рішення та впроваджувати ці рішення у 
життя. Звідси – свою здатність бути творцем, ство-
рювачем, імпульсом й активною силою в розвитку 
правової дійсності" [1, с. 17-18].  

Проте вся історія людства складається з си-
туацій, коли юридична особистість повністю чи 
частково "витісняє", а не "розвиває" правову, об-
межуючи природні права. Тому кожне суспільст-
во намагається врегулювати відносини не тільки 
щодо "позитивних" ("державних", неосновних) 
прав, але й щодо природних (невід’ємних, осно-
вних), обмеження яких обґрунтовується культу-
рною специфікою, історичною необхідністю. 

Висновки. 1. Людина, як неповторний біо-
соціальний індивід, має розглядатися як основне 
соціальне джерело права і, водночас, головна 
мета розвитку громадянського суспільства. Вод-
ночас, її необхідно оцінювати як певне природне, 
додержавне явище, біологічну істоту, враховую-
чи її духовну специфіку. В цьому розумінні, ан-
тропологічні знання мають слугувати розвитку 

особи, її загального світогляду, що у певний спо-
сіб визначатиме не тільки характер її поведінки 
як представника єдиного біологічного виду, а й 
суспільства в цілому. 

2. Варто відмітити значний позитивний 
вплив глобалізації на формування, ствердження і 
реалізацію загальнообов’язкових "шаблонів", 
"масштабів" прав і свобод людини, що повинні 
бути дотримані у будь-якій державі – це є гаранті-
єю їх дотримання не тільки для громадян, а й іно-
земців, осіб без громадянства. Зворотною ж сторо-
ною цього процесу є надмірне узагальнення прав 
та свобод, не врахування національних, історич-
них, релігійних, культурних та інших чинників, які 
мають місце у кожній правовій системі.  

3. Поняття правової та юридичної особис-
тостей не співпадають за обсягом. Юридична 
особистість повинна "розвивати" особистість 
правову: необхідно, щоби перша повністю охоп-
лювала другу та забезпечувала (гарантувала) не-
змінність (стабільність, необмежуваність) влас-
тивостей останньої і можливостей для їх прояву. 
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PHILOSOPHICAL-LEGAL ASPECT OF THE PROBLEM OF PERSON'S EXISTENCE  
IN GLOBAL'S EPOCH  

 
Summary 

The Persons, regardless of aspect of his study, – one of the central scientific problems. With develop-
ment of the civilizations and realization of the priority of the human rights in legal life, occurs the confession 
their high value, and write in legislation on international, regional and national level. 

In article is researched process and consequences of the influence global's processes on shaping the be-
liefs about the individual on national and international level, modification to essence of the system of the 
human rights. The Author points to possible principle ways solution a problem of "static" human rights in 
international right, answer as realizes the correlation between national-legal status to personalities and legal 
existence of the person.  
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ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА  
В ЕПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация 

Человек, независимо от аспекта его исследования, – одна из центральных научных проблем. С 
развитием цивилизации и осознанием приоритета прав человека в правовой жизни, происходит приз-
нание их высшей ценностью, а также закрепление в законодательстве на международном, региональ-
ном и национальном уровне. 

В статье исследуется процесс и последствия влияния глобализационных процессов на форми-
рование представлений об индивидууме на национальном и международном уровнях, модификации 
сущности системы прав человека. Автор указывает на возможные принципиальные пути преодоления 
"статичности" прав человека в международном праве, а также выясняет соотношение между нацио-
нально-юридическим статусом личности и правовым существованием человека.  

 


