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Громовчук М.В., Принцип гуманізму та його зміст в умовах формування нової парадигми в
праві.
Визначається, права людини і громадянина – це найважливіший інститут, який отримав розвиток
не тільки в конституційному праві, а й теорії права і в іншому галузевому законодавстві. У другій половині XX століття цей інститут висунувся на перше місце, як у внутрішньодержавному, так і в міжнародному плані. Інститут прав і свобод людини і громадянина представляє один з найбільш значних
підсумків правового розвитку суспільства, починаючи з найдавніших часів і аж до наших днів, коли
права людини стали неодмінним атрибутом демократичної правової держави. Сучасний підхід із задекларованими принципами демократії дещо є застарілим і весь світ потребує переосмислення набутих
та пошуку нових підходів до розуміння рівності, справедливості, захисту і т.д.
Необхідна стійкість концепції захисту прав і свобод людини і громадянина досягається шляхом
опори на систему принципів, перевірених наукою та практикою. Життєстійкість і прогресивність даної концепції складається за допомогою поєднання правових, моральних, традиційних, інших соціально-регулятивних норм. Врахування такого підходу перешкодить юридичному негативу стати домінуючим явищем правової системи, стримає натиск правового нігілізму й індиферентності.
Вказується, принципи – це свого роду показники, що демонструють ступінь розвитку самого права, відправні пункти, що показують вектор правового регулювання. Звісно ж, що принципи права
мають відображати та висловлювати основні цінності, на які право зорієнтоване, нести в собі базис
«ідеального» права. Призначення правових принципів полягає в забезпеченні ідеологічної єдності
правотворчості, правореалізації і правопорядку в цілому. Вони пронизують всю правову систему суспільства, орієнтуючи її розвиток на загальнозначущі, найбільш цінні ідеали: демократію, справедливість, рівність, гуманізм, свободу особистості і т.д.
Визначено, гуманізм, як правова категорія, являє собою світогляд, що розглядає людину як вищу,
самодостатню і самоусвідомлюючу цінність Гуманізм виражає ставлення до людини принаймні з
двох боків: визнає соціальну цінність людської особистості й відкидає все, що є несумісним з такою її
оцінкою. Отже гуманізм є певною моральною вимогою до поведінки людей, тобто певною категорією
морального усвідомлення людини найвищою соціальною цінністю в державі.
Ключові слова: права людини, конституційні принципи, конституціоналізм, гуманізм.
Hromovchuk M., The principle of humanism and its content in the formation of a new paradigm in law.
It is determined that human and civil rights are the most important institution, which has been developed
not only in constitutional law, but also in the theory of law and in other sectoral legislation. In the second half
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of the XX century, this institution came to the fore, both domestically and internationally. The Institute of Human and Civil Rights and Freedoms is one of the most significant results of the legal development of society,
from ancient times to the present day, when human rights have become an essential attribute of a democratic
state governed by the rule of law. The modern approach with the declared principles of democracy is somewhat outdated and the whole world needs to rethink the acquired and find new approaches to understanding
equality, justice, protection, etc.
The necessary stability of the concept of protection of human and civil rights and freedoms is achieved
by relying on a system of principles tested by science and practice. The viability and progressiveness of this
concept is formed through a combination of legal, moral, traditional, and other socio-regulatory norms. Taking into account such an approach will prevent legal negativity from becoming a dominant phenomenon of
the legal system, restrain the onslaught of legal nihilism and indifference.
It is indicated that the principles are a kind of indicators that demonstrate the degree of development of
the law itself, starting points that show the vector of legal regulation. Of course, the principles of law should
reflect and express the basic values on which the law is focused, to carry the basis of “ideal” law. The purpose
of legal principles is to ensure the ideological unity of lawmaking, law enforcement and law and order in general. They permeate the entire legal system of society, focusing its development on universal, most valuable
ideals: democracy, justice, equality, humanism, individual freedom, etc.
Definitely, humanism, as a legal category, is a worldview that considers man as a higher, self-sufficient
and self-aware value. Humanism expresses the attitude to man in at least two ways: Thus, humanism is a
certain moral requirement for human behavior, ie a certain category of moral awareness of man of the highest
social value in the state.
Key words: human rights, constitutional principles, constitutionalism, humanism.
Постановка проблеми. Гуманізм – це філософський і етико-соціологічний принцип відношення
до людини як до вищої цінності. Як духовно-культурне явище гуманізм є головним змістом цивілізаційного процесу, в ході якого він проявляється у різноманітних якостях: етична норма, соціальний
ідеал, духовна цінність, свобода волі, взаємодопомога і співробітництво, повага до прав і гідності
особистості, рівність і рівноправність, справедливість, захист від зла і насилля [1]. Сучасний підхід
із задекларованими принципами демократії дещо є застарілим і весь світ потребує переосмислення
набутих та пошуку нових підходів до розуміння рівності, справедливості, захисту і т.д. Необхідна
стійкість концепції захисту прав і свобод людини і громадянина досягається шляхом опори на систему принципів, перевірених наукою та практикою. Життєстійкість і прогресивність даної концепції
складається за допомогою поєднання правових, моральних, традиційних, інших соціально-регулятивних норм. Врахування такого підходу перешкодить юридичному негативу стати домінуючим явищем
правової системи, стримає натиск правового нігілізму й індиферентності [37, c. 55].
Виклад основного матеріалу дослідження. Права людини і громадянина – це найважливіший
інститут, який отримав розвиток не тільки в конституційному праві, а й теорії права і в іншому галузевому законодавстві. У другій половині XX століття цей інститут висунувся на перше місце, як у
внутрішньодержавному, так і в міжнародному плані. Інститут прав і свобод людини і громадянина
представляє один з найбільш значних підсумків правового розвитку суспільства, починаючи з найдавніших часів і аж до наших днів, коли права людини стали неодмінним атрибутом демократичної правової держави. Дотримуючись правової концепції прав людини в її сучасному значенні, пише
Т. Живуліна, Конституція оголосила людину, її права і свободи вищою цінністю. У сучасних державах
права і свободи людини і громадянина гарантуються не тільки Конституцією, й іншим національним
законодавством, а й відповідно до загальновизнаних норм і принципів міжнародного права. Це виключно важливе положення, оскільки загальновизнані норми і принципи міжнародного права, міжнародні договори відповідної держави проголошуються як частина його національно-правової системи
[2, с. 12].
На сьогоднішній день право, як система правил поведінки, виступає регулятором всіх суспільних
процесів в державі. Право дозволяє і забороняє, охороняє і карає. Іншими словами, право безпосереднім чином впливає на людське життя. Формула, яка складає суть правового регулювання, містить
в собі три елемента — права, обов’язки, відповідальність. Право встановлює межи можливого та
зобов’язує всіх учасників певних правовідносин не порушувати встановлені правила, інакше порушники нестимуть відповідальність [3, с. 24].
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У системі цінностей українського демократичного суспільства на першому місці стоїть людина
(ст. 3 Конституції України). Проте взаємозв’язки суспільства й особи, громадянина та держави продовжують ускладнюватись, більш взаємозалежними стають їх інтереси й проблеми, підвищується їх
взаємна відповідальність. Усі ці явища та процеси потребують глибокого осмислення, узагальнення і
відображення в законодавстві. При цьому, важливе місце посідає проблема конституційно-правового
статусу людини і громадянина. Центральний елемент якого – це права та свободи людини і громадянина. Система яких, за вірним твердженням О. Старобора, не може існувати без певних ідей, які
закладені в їх основу. Ними є принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина [4,
с. 22].
Особа в демократичній, правовій державі – це найвища соціальна цінність, яка відіграє вирішальну роль у всіх сферах матеріальній, політичній, соціальній, духовно-культурній життєдіяльності. При
цьому, кожна особа індивідуальна, своєрідна, неповторна, унікальна. Її участь у діяльності правової
держави залежить від матеріальних і духовних можливостей у використанні своїх суб’єктивних прав
і добровільному виконанні своїх правових обов’язків. Правовий статус особи полягає у встановлені
законодавством її прав, свобод, обов’язків, які представляють собою можливості, що перетворюються
на дійсність за їх практичною реалізацією [5, c. 73].
Можливості прав і свобод перетворюються на дійсність не тільки завдяки їх використанню громадянами, але і, як відзначають Е. Лукашева і В. Кудрявцев – за рахунок забезпечення з боку держави
всіма необхідними матеріальними, соціальними, духовними засобами, охорони та захисту цих прав і
свобод відповідними органами [6, c. 3].
У «Декларації демократичних цінностей», що була підписана лідерами семи провідних світових
держав, в першому пункті зазначено: «Ми віримо у верховенство права, яке поважає і захищає без остраху і упереджень права і свободи кожної людини і забезпечує умови, в яких потенціал і дух кожної
людини розвивається вільно і різнобічно, тим самим забезпечує можливість самореалізації кожної
особистості» [7].
Е. Бремс відзначає так: «Якщо ідея, така як «права людини», має бути значимою в усьому світі, вона
повинна враховувати неоднорідність людей у світі», повинна містити певну міру коректності, специфічності та врахування особливостей, бути спрямованою не на абстрактних, а на реальних людей [8,
с. 167]. Із цією думкою дотичним є застереження відомого фахівця в галузі прав людини Дж. Донеллі
про те, що культурна варіативність людської природи не лише допускає, а й вимагає значної поправки
на варіативність прав людини залежно від культури. Та якщо всі права ґрунтуються тільки на культурно визначених соціальних правилах (як це стверджує радикальний культурний релятивізм), ніхто
не має жодних прав лише тому, що є людською істотою, застерігає автор. Ураховуючи те, що культура
може впливати і впливає на наявність та на вираження багатьох аспектів людської природи, не можна
заперечувати існування соціального аспекту людської природи, яка виражається як діапазон можливостей у певних межах. Припускаючи можливість існування універсальних моральних правил або
цінностей, автор переконаний, що «права людини в чіткому й очевидному розумінні (невідчужуване
право, що однаково належить усім, та на якому ґрунтуються найвагоміші претензії, котрі можуть бути
висунуті проти держави й суспільства), є лише одним з механізмів захисту людської гідності, яка в
будь-якому випадку є поняттям, що великою мірою визначається культурою» [9, c. 131-132, 133].
Всі це приводить до думки, що сучасний підхід із задекларованими принципами демократії дещо
є застарілим і весь світ потребує переосмислення набутих та пошуку нових підходів до розуміння
рівності, справедливості, захисту і т.д.
Необхідна стійкість концепції захисту прав і свобод людини і громадянина досягається шляхом
опори на систему принципів, перевірених наукою та практикою. Життєстійкість і прогресивність даної концепції складається за допомогою поєднання правових, моральних, традиційних, інших соціально-регулятивних норм. Врахування такого підходу перешкодить юридичному негативу стати домінуючим явищем правової системи, стримає натиск правового нігілізму й індиферентності [10, c. 55].
Не можна не відзначити, що конституційне оформлення обов’язку держави захищати права і свободи людини і громадянина є індикатором демократичного державного будівництва. Цей обов’язок
знаходить функціональну визначеність через діяльність владних структур усіх гілок. Захист державою конституційних прав і свобод людини і громадянина від протиправних посягань і прямих порушень, на думку А. Воронова, є додатковою стадією в процесі їх реалізації, виникає у зв’язку з певними
юридичними фактами. Такий захист вчені пов’язують з особливою діяльністю держави. Вона може
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отримати серйозний розвиток і очікувану результативність у задоволенні правозахисних претензій
людей тільки при самостійному системно-діяльнісної оформленні [11, c. 74].
Політичні та економічні перетворення в нашій державі зумовили переоцінку колишніх соціальних
ідей і установок. Зроблені кроки щодо істотного зниження соціальних обтяження суспільства і держави сприймаються населенням далеко не однозначно і тягнуть за собою негативні наслідки. Така
ситуація свідчить про те, що соціальні проблеми мають глибокі інституційні корені і за твердженням
Т. Міронової «окремими рецептами з нейтралізації конфліктів у суспільстві тут обійтися не можна»
[12, c. 3]. При цьому, Е. Лукашева з цього приводу справедливо відзначає, що «права людини покликані сприяти вирішенню одного з найважливіших завдань – забезпечення сталого розвитку сучасного
світу» [13, c. 89], а, В. Гурлєв і А. Гурлєв уточнюють, що «реальний обсяг прав і свобод особистості –
це завжди якийсь компроміс, якого вдається досягти в даному суспільстві» [14, c. 84].
Права людини, відзначає І. Загоруй, розглядаються: як основоположна ідея (феномен), що відображає людську гідність, властиву кожній людині, існує на універсальному рівні за межами законодавства та розглядається як моральне й соціальне право та водночас як суб’єктивне право, установлене
законом; визначальні засади правового статусу особи; поняття, що характеризує правовий статус людини відносно держави, її можливості й домагання в певних сферах суспільного життя; як цінності, що захищаються на основі принципу рівності та без дискримінації; найважливіша компонента
соціокультурної цивілізаційної системи, стиль цивілізації, основи самого суспільства й держави, її
конституційного ладу. Зважаючи ці обставини вказує вчений, очевидно, можна було б говорити про
права людини як про оціночний індикатор, який поєднує соціально-правові та моральні імперативи
як узасадничені, відправні, основоположні й невідчужні, що належать кожній людині, а також як своєрідний критерій міри розвитку людини і, відповідно, держави та суспільства [15, с. 69].
У правничій літературі досить часто висловлюються протилежні точки зору щодо реалізації певних
стійких стандартів у галузі прав людини. Одні автори вважають, що можливість їх здійснення визначається, насамперед, рівнем соціально-економічного розвитку держави (зокрема, В. Букач [16, с, 28],
П. Рабінович [17, c. 84] та ін.). Інші висловлюють думку, що права і свободи людини, закріплені в загальновизнаних принципах та нормах повинні гарантуватися кожній, гарантуватися конституцією країни та її національним законодавством (зокрема, Т. Миронова [18, c. 3], В. Тимошенко [19, с. 2] та ін.).
На сучасному етапі розвитку наша держава, пройшовши серйозний шлях реформ і перетворень
в різних сферах суспільних відносин, відповідно до принципів побудови демократичної, соціальної
і правової держави, проголосила найвищою цінністю людини, її права і свободи, а також поклала
обов’язок щодо захисту цих прав на державу. Зміна позитивістського праворозуміння природно-правовим, а, відповідно, і зміна законодавства породили необхідність перегляду деяких принципово значущих для вітчизняної науки положень, що стосуються питань захисту прав громадян [20, c. 89].
Природно-правовий підхід визнає найважливішим елементом правової матерії її духовне, ідейне,
моральне начало, тобто, правові ідеї, уявлення людей про право. Правові норми і правові відносини
лише відображають і втілюють ці ідеї. Таке уявлення отримало вираз у різних правових концепціях
і позначалося по-різному: як природне право, юснатуралізм, формальне або філософське право. Закони, за вірним твердженням В. Букача, прийняті державними органами, можуть висловлювати природні права людини, але можуть і розходитися з ними. В останньому випадку закон не буде визнаний
обґрунтованим і правовим. Однак зміст природних прав людини не визначається державою, оскільки
держава покликана лише закріпити права, належать людині від природи [21, с, 28].
І. Ільїн писав: «Основне завдання позитивного права полягає в тому, щоб прийняти в себе зміст
природного права, розгорнути його у вигляді ряду правил зовнішньої поведінки, пристосованих до
умов даного життя і до потреб даного часу, надати цим правилам смислової форми та словесного
закріплення й далі проникнути до свідомості та волі людей як пріоритетного об’єднаного веління.
Позитивне право є доцільною формою підтримки природного права» [22, с. 58]. Разом з тим, із цією
точкою зору не можна не погодитися. Звичайно, категорії права і закону не збігаються, оскільки закон
є однією з найбільш цивілізованих і досконалих форм вираження права. Але надмірне протиставлення цих двох понять також не приведе до досягнення позитивних цілей. Сучасна юридична думка дійшла до розуміння того, що право усвідомлюється, перш за все, як права людини, а останні не можуть
існувати без їх закріплення в нормах законодавства. Саме взаємопроникнення та закріплення природного права в нормах позитивного в співвідношенні як зміст і форма – одне з пріоритетних завдань, що
підлягають вирішенню на шляху побудови правової держави [23].
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Права людини виникають та існують як багатогранне, складне явище, яке спирається на увесь
спектр соціальних факторів, що обумовлюють їхнє існування. Відтак, проблема прав людини має
багатоваріантні виміри («звучання»), глибоко проникаючи в мораль, філософію, ідеологію, релігію,
право тощо. Тому права людини можуть знаходити і знаходять своє вираження й безпосереднє опертя
в моралі, в ідеології й у психології людей, у їхньому світогляді в цілому, у практиці суспільнополітичних і неполітичних рухів та організацій, у вимогах та особливостях економічного життя сучасного
суспільства, у законах [24, с. 69]. З огляду на це у філософсько-правовій літературі основний принцип
обґрунтування прав людини з антропологічних позицій виражається в тому, що «людина як людина
повинна мати право» [25, с. 152]. Антропологічне обґрунтування прав людини широко обстоюють
російські науковці (А.В. Поляков, І.Л. Честнов). На думку А.В. Полякова, «Права людини є єдністю
легітимних правових текстів, що включають нормативну поведінку суб’єктів, діючих у власних інтересах, і забезпечених виконанням обов’язків іншими суб’єктами» [26, с. 32].
У процесі розвитку положень про правовий статус особи, закріплених у Декларації незалежності
США, а також французькій Декларації прав людини і громадянина (XVIII ст.), інститут прав і свобод
став центральним у конституційному праві і серцевиною конституційного ладу [27, с. 164]. Останнім
часом досить часто виникає запитання: який сенс займатися правами людини, якщо у нас вже перемогла демократія? [28, с. 45], ототожнюючи при цьому демократію із владою більшості. Одначе, як
показує історія, влада більшості може виявитися дуже жорстокою щодо окремих людей або різних
меншин (саме більшість винесла смертний вирок Сократу і навряд чи можна стверджувати, що це
добре свідчення про політичний устрій Афін).
Дослідження різнорідних аспектів прав і свобод людини – завдання не з простих. Протагоровська
сентенція «людина – мірило всіх речей» в поетапному історичному розвитку знайшла сучасне звучання – «людський вимір», так учасники НБСЄ (ОБСЄ) назвали комплекс запитань у сфері взаємовідносин, пов’язаних з правами людини [29].
Таким чином, визнання людини «мірилом» пов’язане з виявленням системоутворюючих ланок, які
забезпечують механізм захисту цього статусу. Комплексне вирішення поставленого завдання, на наш
погляд, пов’язано з розглядом конституційної системи захисту прав і свобод людини і громадянина
в самостійному форматі. Відзначимо, що в конституційній науці глибше та послідовніше розроблена
теорія прав і свобод людини [30; 31; 32; 33; 34;3 5;36]. Висновки, зроблені вченими в даній сфері, систематизація наукового знання про їх природу і сутності, про принципи визначення правового статусу,
класифікація прав людини, створюють, за твердженням М. Марнгейм, імпульс для вдосконалення
правозахисних механізмів реалізації таких прав, пошуку адекватних і доступних процедур, вдаючись
до яких, людина дійсно може відчути себе, за конституційним визначенням, «найвищою соціальною
цінністю».
Відповідно до ч. 2 ст. 3 Конституції України, права і свободи людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [37]. При цьому,
конституційне вживання слова «обов’язок» в однині при фактичному поширенні її (обов’язки) на
визнання, дотримання і захист орієнтує на їх триєдине сприйняття та дослідження. Такий підхід домінував у вивченні проблем, відбивають взаємовідносини держави та індивіда з приводу реалізації
прав і свобод останнього.
Аналіз вітчизняної правозастосовчої практики дає підстави стверджувати, що практично двадцятирічний досвід вивчення та практичного застосування ст. 3 Конституції України в традиційному
форматі показав, що істотних позитивних змін у галузі прав і свобод людини і громадянина не сталося. Вони як і раніше порушуються представниками влади, внаслідок чого у індивідів формується
недовіра до держави, відторгаються ініціативи органів її влади, включаючи і правоохоронні. Подібний
розвиток подій все більше віддаляє нашу державу від якості правової держави і послаблює її; заважає
людям усвідомити себе значущими фігурами громадянського суспільства і відстоювати свої права
та охоронювані законом інтереси; створює загрозу серйозного, аж до драматичного, протиставлення
України і її громадян [31, с. 26].
Виходячи з тематики нашого дослідження, слід звернути особливу увагу на принципи права.
Статтею 3 Конституції України встановлено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини
та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Таким чином, діяльність держави
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повинна бути спрямована на забезпечення дотримання усіх встановлених прав та свобод людини.
Так що цілком очевидно, що всі ці правові аксіоми покликані забезпечувати індивідуальні права і
громадянські свободи. Основоположним принципом права, за вірним твердженням Е. Труханова, слід
визнати принцип гуманізму, який є соціальним ідеалом, відповідно до якого людина – ключова цінність демократичного суспільства, а лейтмотив і мета всієї системи права – забезпечення його прав
і свобод. Гуманізм – наскрізний і найбільш фундаментальний принцип права, що означає визнання
цінності людини, повагу до його гідності, забезпечення необхідних умов і можливості дотримання її
прав і свобод, прагнення до її благу як до мети суспільного прогресу. Саме від того, наскільки даний
принцип реалізований в праві, наскільки глибоко його значення осмислюється суспільною свідомістю, залежить подальший розвиток права і всього людства в цілому [38, с. 27].
Так, у сучасній філософській літературі під гуманізмом (від лат. humanus — людяний) розуміють
систему світоглядних орієнтирів, центром яких є людина, її особистість, високе призначення та право
на вільну самореалізацію. Гуманізм визначає вивільнення можливостей людини, її благо критерієм
оцінки соціальних інститутів, а людяність — нормою стосунків між індивідами, етнічними й соціальними групами, державами [39, с. 134]. Гуманізм як риса світової культури збагатив етичну думку
визнанням самоцінності людського та земного життя. Звідси поступово розвинулася ідея щастя, справедливості та рівності людей [40, с. 6].
Існує досить багато філософських визначень поняття гуманізму. Одне з них визначає гуманізм як
визнання цінності людської особистості, її права на вільний розвиток і прояв своїх здібностей, право
на свободу і щастя, затвердження блага людини як критерію оцінки суспільних відносин [41, с. 14].
Не ставлячи за мету дослідження історії розвитку цього явища, лише зауважимо, що найвдалішою
спробою проникнути в його суть є діалектичне протиставлення з його антиподом – антигуманізмом.
Антигуманізм – це, передусім, обмеження, які перешкоджають зростанню творчості вище рівня, який
вважається в культурі, в суспільстві звичним. Він виступає у формі заборони на інновації, в проголошенні цінності, недоторканості певних догм. Конкретний зміст історії людства постійно містить
різні скерування людей. Історію людства можна розглядати як історію боротьби свободи і несвободи,
рабства, творчості – з її історичними обмеженнями. І найважливішим елементом змісту історичного
процесу якраз і є боротьба гуманізму й антигуманізму [40, с. 6].
За своєю сутністю, пише С. Погребняк, гуманізм – це світогляд, у центрі якого – ідея людини як
найвищої цінності, ідеологія, що орієнтується насамперед на позитив людини при визнанні її негативу, який потребує контролю й обмежень. У найбільш узагальненому вигляді гуманізм – це філософський, етичний і природно-правовий принцип, що надає людині статусу абсолютної цінності
[42, с. 33]. При цьому, вірно зауважує цитований нами вчений, вищі гуманітарні засади, зумовлені
сутністю суспільства та прагненням людини до високого, гідного становища, реалізуються передусім
у цінностях природного права. Однак, зауважує дослідник, гуманізм поряд зі свободою, справедливістю та рівністю, без сумніву, є також однією з основних засад позитивного права. Це обов’язково
необхідно враховувати під час створення, реалізації, застосування й тлумачення юридичних норм [42,
с. 34-35].
Вітчизняний науковець М. Костицький, вважає, що гуманізм стверджує цінність людської особистості, людського існування, гідність, права, свободи кожної людини [41, с. 13]. В той же час, відомий
конституціоналіст А. Колодій принцип гуманізму відносить насамперед до загальносоціальних принципів права, що акумулюють у собі витоки духовного життя суспільства, а принцип гуманізму права – до власне принципів права (суб’єктивного). Як відзначає цитований нами вчений, останні прямо
опосередковують і включають до своєї органіки певну частку змісту загальносоціальних принципів,
що мають вирішальне значення для правової системи [43, с. 38].
В той же час, пише Г. Калінічева, гуманізм як шляхетна ідея не міг не знайти свого втілення в праві. Він є однією з найсуттєвіших, органічно властивих праву якостей, з якою пов’язаний так званий
другий вимір права як духовного явища. Право ніби переводить гуманістичні ідеали й принципи з
соціально-етичної площини в юридичну, внаслідок чого гуманність набуває статусу правового поняття. З цих причин сучасне право іноді афористично визначають як обіцянку людяності, надану однією
частиною людей іншій і гарантовану законом [44, с. 2].
За П. Рабіновичем, однією з визначальних рис Конституції України є її гуманістична спрямованість. Виявляється це, пише вчений, зокрема, в тому, що, по-перше, найбільшу частину статей Основного Закону (майже третину) присвячено саме правам і свободам людини й громадянина; по-друге,
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він закріплює низку таких прав і свобод, яких не було в жодному з попередніх українських конституційних актів; і нарешті, по-третє, конституційні положення з цих питань змістово (а часто й текстуально) збігаються з положеннями, зафіксованими у фундаментальних міжнародно-правових актах з
цієї проблеми – Загальній декларації прав людини, міжнародних пактах, Конвенції про захист прав і
основоположних свобод людини та інших [45, с. 92].
В той же час, А. Колодій та А. Олійник, на наш погляд вірно відзначають, що держава з усіма
її владними органами повинна стати головним гарантом забезпечення конституційних прав, свобод
та обов’язків. Водночас, пишуть науковці, вона сама повинна реформуватися, виходячи з того, що
побудову правової держави потрібно розпочинати із забезпечення цих прав, свобод та обов’язків, бо
останні є складовою загальносоціального принципу гуманізму. Гуманізм — це принцип, згідно з яким
вищою цінністю є самоцінність кожної людини в сукупності з її невід’ємними правами. Його складовими є доброта, милосердя, співчуття, співпереживання, увага до людини, прагнення допомогти їй
зайняти гідне місце в житті, позбавитися всього негативного [46, c. 208].
На думку В. Васецького, принцип гуманізму — це конституційний принцип, що знайшов вираження
в Конституції України. Закріплений цей принцип на міжнародному рівні, зокрема в Декларації прав людини та Європейській конвенції про захист прав і основоположних свобод людини та інших міжнародно-правових актах. Принцип гуманізму задекларований не тільки на рівні Конституції України. Він пронизує всю правову систему України та правову систему будь-якої цивілізованої держави світу [47, с. 169].
Відповідно до інших міркувань, тенденція посилення в сучасному праві гуманістичної складової
пов’язується з визнанням особливого значення ідеї гідності людини, що легітимує такі стандарти, як
свобода, рівність, справедливість, основоположні права людини, й визначає їхній зміст. Вона ґрунтується на поширеному в моральній філософії твердженні, що самого лише принципу справедливості
вже недостатньо для існування людської громади. Дуже важливо, щоб поважався такий тип суспільних відносин, який підносить індивідів через виокремлення їх особливостей, який робить їх важливими для інших, такими, на яких зважають у групі, які є вартими уваги [42, с. 35].
Принцип гуманізму, пише М. Момот, парадокс «співмірності» вирішує таким чином, щоб при захисті інтересів постраждалої сторони (наприклад, потерпілого) надати винному можливість, випробувавши страждання (в першу чергу, морального характеру), виправитися, стати законослухняним
членом суспільства [48, с. 25].
Гуманізм правових приписів виражається, пише С. Чеботарьов, і в тому, що вони гарантують недоторканість особи: ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому,
що принижує його гідність, поводженню чи покаранню; усі особи, позбавлені волі, мають право на
гуманне поводження і повагу їх гідності тощо. Таким чином, у своїх найкращих зразках право концентрується навколо людини, його цінностей та інтересів, забезпечує їх захист, створює умови для реалізації потенціалу людини, хоча й не гарантує результат цієї реалізації без її власних зусиль. В цілому
гуманізація, відзначає вчений, - одна з основних сучасних тенденцій розвитку прав і свобод людини
і громадянина. Ця тенденція пов’язується з визнанням особливого значення ідеї гідності людини,
яка легітимує і визначає юридичний зміст таких стандартів, як свобода, рівність і справедливість,
конституційні права людини. Гідність людини, за твердженням науковця, розглядається як провідний
гуманістичний концепт, як «архімедова точка опори» сучасного західного права і сучасної конституційної держави, що ґрунтується на кантівському вченні про моральну автономію особи. Це знайшло
втілення в Загальній декларації прав людини. Ця ідея втілена в задекларованих в Конституції України
загальних принципах (відповідно до ст. 3, людина, її життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю). Саме ця конституційна норма
справедливо розглядається як юридичний фундамент гуманістичного спрямування розвитку суспільного та державного життя в Україні [49, с. 79].
Фундаментальність і загальновизнаність принципу гуманізму зумовлена системою його імперативів і субімперативів, його структурних компонентів. При розгляді формальних та практичних аспектів
реалізації принципу гуманізму ми неминуче стикаємося з проблемою його поліструктурності, тому
що реалізація даного принципу зачіпає необхідність реалізації його складових [50, с. 25].
Одним з компонентів, на наш погляд, є стан рівня моральності суспільства, досягнення найвищого
розвитку суспільства безпосередньо пов’язане з рівнем розвитку члена такого суспільства, громадянина, посадової особи і т.д. У суспільстві з високим рівнем моральності та моралі не має значення,
формалізовані ці права чи ні, тому що реалізація прав людини в такому суспільстві є природною.
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Так, на думку Ч. Кулі, людина не існує поза соціального порядку, і тільки на його основі він може
удосконалювати свою особистість, причому лише в тій мірі, в якій сам цей порядок досконалий. Далі
автор зазначає, що будь-яка людина в будь-який період свого життя вільна або невільна залежно від
того, опиниться вона чи ні в умовах, які сприяють повному й гармонійному розвитку її особистості
[51, с. 75].
П. Новгородцев, в свою чергу, зауважив, що нові завдання правової держави більш ніж будь-які
інші вимагають зміцнення та підтримки з боку факторів моральних, засобів виховання та всяких способів громадського впливу на уми і характери людей, що мусять вільними зусиллями суспільства
створювати більш досконале суспільство [52, с. 25]. Б. Чичерін в своїх працях пише про те, що будьяка дія відбувається під впливом відомого внутрішнього або зовнішнього спонукання або через досягнення певної мети. Далі автор підкреслює, що коли відповідно до юридичного закону дію викликано
не страхом зовнішнього покарання, а усвідомленням обов’язку, вона отримує моральний характер [53,
с. 12].
Реформування конституційного ладу, що відбувається в нашій державі, зумовлює нове значення
принципу гуманізму, як фундаментального принципу права, що дозволяє конкретизувати і по-новому
окреслити його зміст. Викладені обставини підтверджуються тим, що багато сучасних провідних правознавці, що стоять на різних позиціях, в той же час, виділяють принцип гуманізму, як невід’ємний
принцип права і законодавства. При цьому на сьогоднішній день немає чіткого законодавчо закріпленого терміну «гуманізм», практично не розробляються нові концепції про зміст даного принципу в
правовій науці. У той же час, за вірним твердженням Е. Труханова, питання гуманізму в контексті
сучасності було і залишається ключовим в науці конституційного права, теорії держави і права, філософії права, в розумінні суті прав і свобод в різних сферах людської життєдіяльності [38, с. 28].
Таким чином, гуманізм, на наш погляд, як правова категорія, являє собою світогляд, що розглядає
людину як вищу, самодостатню і самоусвідомлюючу цінність Гуманізм виражає ставлення до людини
принаймні з двох боків: визнає соціальну цінність людської особистості й відкидає все, що є несумісним з такою її оцінкою. Отже гуманізм є певною моральною вимогою до поведінки людей, тобто
певною категорією морального усвідомлення людини найвищою соціальною цінністю в державі.
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