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Екзистенційні потреби людини – 
генератор її основоположних прав 

 

Впрунлі жаувагз. Якцм вдпрз км-
ву ном акруайіжауіы йыгзлмудлрозф-
лзт, алромнмпмуіайщлзт жапаг бугщ-
якмгм ноавмжлавфмгм гмпйігедлля, рм 
мглзк іж кдрмгмймгіфлм жлафуцзт 
ілпроукдлрів її одайіжауії кає нмпйу-
гуварз кардгмоія «нмродбз йюгзлз» 
(фз рм «йюгпькі нмродбз»). Опмбйзвм 
вігфурлм рака пзруауія гаєрщпя вжла-
кз рмгі, кмйз игдрщпя, жмкодка, ном 
жгавла мбпрмывалі клмы нмродбмвзи 
гмпйіглзуькзи нігтіг у жагайщліи рдм-
оії ноава (ж 1985 о.), ном нмродбмву 
ілрдонодрауіы мплмвмнмймелзт ноав 
йыгзлз (ж 1992 о.) ра и ном нмродбм-
вд ноавмомжукілля жагаймк (ж 2013 о.).  

Щм е лапноавгі явйяє пмбмы рми 
сдлмкдл, якзи вігмбоаеаєрщпя рдокі-
лмнмлярряк «мплмвмнмймелі ноава 
йыгзлз»? Як вігмкм, вігнмвігі ла уд 
нзралля, нодгправйдлі у фзпйдллзт 
лаукмвзт ноауят (нозфмку в оіжлзт 
гайужят пупнійщпрвмжлавпрва) є вдйщ-
кз нйыоайіпрзфлзкз. Тмку и гмлзлі 
єгзлмї жагайщлмвзжлалмї, улісікмва-
лмї ілрдонодрауії пурлмпрі йыгпщкзт 

нмродб лд іплує. А уд лавояг фз 
пнозяє пакд алромнмпмуіайщліи моіє-
лрауії пуфаплмгм пупнійщпрвмжлавпрва 
(вкйыфлм іж имгм ноавмжлавфзк ніг-
омжгіймк). 

Міе рзк взгаєрщпя мфдвзглзк, 
цм лапакндодг віг омжукілля жгага-
лмгм явзца жайдеарзкурщ кдрмгмйм-
гіфлі нігтмгз ра агдкварлі їк кдрмгз 
имгм гмпйігедлля, а гмймвлд – муілкз 
оджуйщрарів мпраллщмгм. 

Орме пномбуы взпймвзрз у уіи 
праррі гдякі кіокувалля прмпмвлм км-
ейзвмї вігнмвігі ла псмокуйщмвалд 
взцд жанзралля. 

Пмродбз йюгзлз: жагайщлд нм-
лярря, млрзфлзи праруп. Як ла кдлд, 
жагайщлзк рдокілмнмлярряк «нмрод-
ба» вігмбоаеаєрщпя, вжагайі каеуфз, 
мгла іж жакмлмкіолзт (ікалдлрлзт, 
лдвіг’єклзт, лдулзклывалзт – кмела 
пкажарз, могаліфлзт) вйапрзвмпрди 
бугщ-якзт езвзт іпрмр. Такмы вйап-
рзвіпры є ндвлзи їтліи прал (омп. – 
«пмпрмялзд»). Віл (имгм жкіпр) нмйя-
гає у лдпрафі (гдсіузрі, лднмвлмрі 
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абм вігпурлмпрі) ндвлзт бйаг, дкжзп-
рдлуіилм лдмбтіглзт гйя лмокайщлм-
гм – жа ндвлзт кмлкодрлм-іпрмозфлзт 
укмв (мбправзл) – іплувалля ра омж-
взрку ракзт іпрмр. Поз ущмку мжла-
фдла лдпрафа «віггждокайыєрщпя» ла-
явлзкз у її лмпія лдгарзвлзкз, гзп-
кмксморлзкз ндодезваллякз (віг-
фуррякз, дкмуіякз, уявйдллякз, гу-
ккакз рмцм). 

Взтмгяфз ж ущмгм ра бдоуфз гм 
увагз рд, цм лап уікавйярщ, ндодгмв-
пік, нмродбз йюгди (йюгпькі нмродбз), 
взгаєрщпя нігправлзк жаномнмлуварз 
– жагйя нмгайщхмгм гзпкурувалля – 
ракд взжлафдлля мбгмвмоывалмгм нм-
лярря: нмродба йыгзлз – уд прал 
лдпрафі ндвлзт бйаг, лдмбтіглзт гйя 
її лмокайщлмгм – жа кмлкодрлм-
іпрмозфлзт укмв – жагмвмйдлля нмр-
одб її іплувалля ра омжвзрку, якзи 
пнозфзляє у лдї сіжзфлзи ра нпзтіф-
лзи гзпкмксмор. 

Пмродбз йыгзлз (жа ракмї ілрдо-
нодрауії їт пурлмпрі) є явзцдк ла-
пакндодг мб’єкрзвлзк – жа їтлік жкі-
прмк ра мбпягмк. Цд нмйягає у рмку, 
цм їт одайщлд іплувалля лд жайдезрщ 
віг рмгм, фз вмлз упвігмкйдлі оауім-
лайщлм (ілрдйдкруайщлм) їтлік лмпієк 
абм е якзкмпщ ілхзк пуб’єкрмк, фз 
лд упвігмкйдлі. (Опмбйзвм уд прмпу-
єрщпя, япла оіф, нмродб вйаплд сіжзф-
лзт (бімймгіфлзт сіжімймгіфлзт – 
мглд пймвм, вірайщлзт). Айд жагмвм-
йдлля лавірщ і ракзт нмродб жгіиплы-
єрщпя жажвзфаи у смокат і ракзкз 
жапмбакз, які пномгукмвалі пмуіукмк. 
Тмку лд бугд ндодбійщхдлляк лажва-
рз лавірщ мжлафдлі нмродбз бімпмуіа-
йьлзкз (рак пакм, як, гм одфі, і паку 
йыгзлу лдоігкм ікдлуырщ іпрмрмы 
бімпмуіайщлмы). Поз ущмку взгаєрщпя 
нозлузнмвм ваейзвзк нігкодпйзрз, 
цм і явлм муілмфлд рдокілмнмлярря 
«лмокайщлд» (іплувалля) рде кмед 
таоакрдозжуварзпя нмкажлзкакз гм-
пзрщ мб’єкрзвлмгм ґарулку (ном цм 
ирзкдрщпя гайі).  

Та вмглмфап нмродбз йыгзлз є 
ракме і явзцдк пуб’єкрзвлзк, мпкі-
йщкз вмлз (ла якмкупщ оівлі, у якіпщ 
смокі пвігмкмпрі їт лмпія прал лдпрафі 
у лщмгм ндвлзт бйаг) є лдвіг’єклі віг 

лщмгм, нозлайдеарщ имку і жагмвмйщ-
ляырщпя, в кілудвмку нігпукку, имгм 
вйаплзкз гіякз, вфзлывалзкз жа 
имгм мпмбзпрзк гмбомвійщлзк омжпу-
гмк жагйя нмпйабйдлля фз упулдлля 
лаявлмгм у лщмгм гзпкмксмору, вз-
кйзкалмгм лджагмвмйдліпры имгм бур-
рєвзт нмродб. 

Орме кмела кмлпраруварз, цм 
йыгпщкі нмродбз (вігнмвіглм гм цми-
лм жаномнмлмвалмї їт ілрдонодрауії) є 
явзцдк – в мглзт взнагкат – 
мб’єкрзвлм-пуб’єкрзвлзк, а в ілхзт – 
пуб’єкрзвлм-мб’єкрзвлзк. А ракд їт 
мпкзпйдлля жукмвйыварзкд ракме і 
омжукілля лзжкз ілхзт, лаиріпліхд 
нмв’яжалзт іж лзкз (рак бз кмвзрз, 
пнмоіглдлзт) явзц.  

Лыгпщкі нмродбз ра пнмоіглдлі 
явзца Так, у оажі упвігмкйдлля лмпі-
єк мжлафдлмї лдпрафі у лщмгм смоку-
єрщпя ракд явзцд, як ілрдодп. Опрал-
ліи, пвмєы фдогмы, нмомгеує у уіи 
пвігмкмпрі кдру, а нмрік – кмрзв і 
вмйю гм гіяйщлмпрі, пноякмвалмї ла 
мрозкалля узк пуб’єкрмк вігнмвіг-
лзт бйаг абм е, нозлаиклі, жапмбів їт 
жгмбурря ра пнмезвалля (взкмозп-
ралля). 

І мпщ вед ла ущмку драні – у ном-
удпі смокувалля кдрз, кмрзвауії ра 
вмйі лмпія нмродбз – взлзкає нзрал-
ля ном лаявліпрщ кмейзвмпрди 
(мб’єкрзвлзт і пуб’єкрзвлзт) їт ода-
йіжауії, рмбрм кмейзвмпрди одайщлмгм 
гмпруну гм жапмбів жагмвмйдлля нмр-
одбз (ндвлзт бйаг), і, лаодхрі, кме-
йзвмпрди пнмезвалля (взкмозпрал-
ля) ракзт бйаг. 

Сакд ракі кмейзвмпрі (кмейзвм-
прі, лдмбтіглі гйя жагмвмйдлля сул-
гакдлрайщлзт йыгпщкзт нмродб) і 
взгаєрщпя нігправлзк вваеарз мплм-
вмнмймелзкз ноавакз йюгзлз. Як 
вігмкм, Євомндипщкзи пуг ж ноав йы-
гзлз лдмглмоажмвм нігкодпйывав, цм 
ноава йыгзлз каырщ бурз лд абпроа-
крлзкз ра ійыжмолзкз, а кмлкодрлз-
кз и дсдкрзвлзкз, гієвзкз. 

Сйіг ракме воатмвуварз гіайдк-
рзку пніввіглмхдлля мб’єкрзвлмгм і 
пуб’єкрзвлмгм у йыгпщкзт нмродбат. 
Вмла номявйяєрщпя, жмкодка, і в рм-
ку, цм лдоігкм пуб’єкрзвла пкйагмва 
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нмродбз смокуєрщпя цд гм рмгм, як 
нмпралд її (нмродбз), мб’єкрзвла 
пкйагмва. Цд кмед вігбуварзпя, пка-
еікм, ніг внйзвмк пмуіайщлмгм одк-
йакувалля якзтмпщ бйаг (нозфмку 
лд рійщкз кардоіайщлзт, а ланозкйаг, 
пмуіайщлм-нмйірзфлзт ) – бйаг, ном 
іплувалля кмрозт одузнієлр одкйакз 
оаліхд лавірщ і лд жгмгагувавпя. Іл-
хзкз пймвакз, у лщмгм пнмфарку 
псмокувайапя пуб’єкрзвла пкйагмва 
нмродбз (рак бз кмвзрз, нпзтіфлі 
нмродбмві ндодезвалля), яка нмрік 
«пномвмкувайа» і вігнмвіглі имгм 
уявйдлля ном лдпрафу у лщмгм омжод-
кйакмвалмгм бйага, а жгмгмк ракме і 
имгм гіяйщлмпрі, пноякмвалмї ла жгм-
бурря жапмбів упулдлля уієї лдпрафі, 
рмбрм ла жагмвмйдлля вігнмвіглмї 
нмродбз. 

Оуд, кабурщ, і є рми взнагмк, км-
йз йыгпщкі нмродбз каырщ лд 

мб’єкрзвлм-пуб’єкрзвлзи, а пуб’єкрзв-
лм-мб’єкрзвлзи млрзфлзи праруп. 

І цд мгла одкаока: якцм ндохзи 
ваоіалр гдлджзпу йыгпщкзт нмродб 
(мб’єкрзвлм-пуб’єкрзвлзи) лаифапрі-
хд прмпуєрщпя нмродб бімпмуіайщлзт, 
рм гоугзи ваоіалр – нмродб пурм пмуі-
айщлзт (жмкодка гутмвлзт). І пакд 
мпралліи ваоіалр, гмжвмйы пмбі ноз-
нупрзрз, є пндузсіфлзк гйя нмродб 
йыгпщкзт (ла вігкілу віг нмродб іл-
хзт езвзт іпрмр).  

Щм е прмпуєрщпя упіт пнмоіглд-
лзт іж нмродбакз йыгзлз ілхзт 
явзц (ілрдодпу, кдрз, вмйі рмцм), рм 
кмела птдкарзфлм нодгправзрз їт (ж 
ндвлмы гмйды укмвлмпрі) у взгйягі 
лапрунлмгм нозфзлмвм-лапйігкмвмгм 
«йалуыека» гіяйщліплзт (як сіжзф-
лзт, рак і нпзтіфлзт) фзллзків, кмроі 
мнмпдодгкмвуырщ ніггмрмвку і пак 
номудп жагмвмйдлля нмродб йыгзлз. 

 
 

Пмродба йюгзлз 
(Срал лдпрафі бйаг, лдмбтіглзт гйя жагмвмйдлля лмокайщлмгм іплувалля ра 
омжвзрку йыгзлз). 

 Мдра гіяйщлмпрі 
(Уявйдлля йыгзлз ном жапмбз (бйага), лдмбтіглі гйя жагмвмйдлля її нмродб). 

 Ммрзвауія і вмйя  
гіяйщлмпрі йыгзлз, пноякмвалмї ла жгмбурря і взкмозпралля жапмбів жагмвм-
йдлля її нмродб. 

 Наявлі кмейзвмпрі 
гмпруну гм жапмбів (бйаг), лдмбтіглзт гйя жагмвмйдлля сулгакдлрайщлзт 
нмродб йыгзлз (мплмвмнмймелі ноава йыгзлз).  

 Пмродбмжабджндфувайщла гіяйщліпрщ  
(Дії, пноякмвалі ла мрозкалля жапмбів (бйаг), лдмбтіглзт гйя жагмвмйдлля 
нмродб йыгзлз).  

 Пмродбмжагмвмйщляюфа гіяйщліпрщ  
(Дії ж взкмозпралля (пнмезвалля) йыгзлмы жапмбів жагмвмйдлля її нмродб). 
 
 

Дмгаркмві кмкдлраоі. Срмпмвлм 
ед лавдгдлмї взцд гдсіліуії рдокі-
лмнмлярря «нмродба йыгзлз» гмодф-
лм взпймвзрз цд гдякі кіокувалля і 
нмяплдлля. 

Пм-ндохд. В якмпрі «лмокайщ-
лзт» (нмродб йыгзлз) квайісікува-
рзкурщпя рі ж лзт, кмроі жабджндфдлі 
ракзк мбпягмк жапмбів їт жагмвмйдл-
ля, якзи є гмпрарлік гйя впіт фйдлів 
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пупнійщпрва; уі жапмбз кмеурщ бурз 
омжнмгійдлі кіе мпраллікз ла жапа-
гат пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі; нмр-
одбмжагмвмйщляыфа гіяйщліпрщ лмпія 
нмродб лд пнозфзлярзкд хкмгз 
бугщ-якзк ілхзк пуб’єкрак. 

Пм-гоугд. Впдпвірлікз (а ракме 
одгімлайщлзкз) пралгаоракз мплмвм-
нмймелзт ноав йыгзлз є, рмфлм ка-
еуфз, у бійщхмпрі взнагків, рійщкз-
лм пакі лажвз (лаикдлувалля, рдокі-
лмймгіфлі нмжлафдлля, рмбрм пймвдплі 
«мбмймлкз») ноав йыгзлз. Помрд їт 
одайіжауія, цм вігбуваєрщпя у кмлк-
одрлм-іпрмозфлзт пупнійщпрват, є – жі 
жомжукійзт нозфзл – лдмглакмвмы 
жа жкіпрмк і мбпягмк, рмбрм лапноавгі 
є лдпралгаорлмы.  

Пм-родрє. Пмродбз йыгзлз – ж 
мгйягу ла розвайіпрщ, рягйіпрщ їт жа-
гмвмйдлля – омжнмгійяырщпя ла бдж-
ндодовлі (ланозкйаг, нмродба гзта-
рз) ра гзпкодрлі (пкаеікм, нмродба в 
їеі фз у плі). Ця їт кйапзсікауія кає 
воатмвуварзпщ ноз ж’япуваллі ра жа-
бджндфдллі жапмбів жагмвмйдлля рзт 
фз ілхзт нмродб. 

Пм-фдрвдорд. «Дмжа» (в кійщкіп-
лмку взкіоі , пкаеікм, вігпмрмк) жа-
гмвмйдлзт нмродб йыгзлз в упщмку 
їт мбпяжі, лайделмку їи, – в ндвлзи 
номкіемк фапу ра жа ндвлзт кмлкод-
рлм-іпрмозфлзт укмв – є лаиваейз-
віхзк нмкажлзкмк якмпрі її езрря, 
оівля її бйагмнмйуффя. Кмозпруыфзпщ 
узк нмкажлзкмк, кмела омбзрз нд-
одкмлйзвзи взплмвмк прмпмвлм омж-
взлдлмпрі, пноавдгйзвмпрі, гукаллмп-
рі вігнмвіглмгм пупнійщпрва, укмв 
езррєгіяйщлмпрі йыгди у лщмку. 

Закіпрщ взплмвку. Хмріймпя б 
пнмгіварзпя ла рд, цм взпймвйдлі 
взцд кіокувалля, кмейзвм, взяв-
йярщпя лдбджкмозплзкз у нмгайщ-
хзт гзпкупіят прмпмвлм нмродбмвм-
гм ноавмомжукілля, нмродбмвмї ілрд-
онодрауії мплмвмнмймелзт ноав йы-
гзлз ра и ужагайі цмгм двозпрзфлзт 
кмейзвмпрди нмродбмвмгм гмпйіг-
лзущкмгм нігтмгу як у ноавмжлавпр-
ві, рак і в ілхзт гукаліраолзт лау-
кат. 

 
 
 

   Рабілмвзф П. М. Екжзпрдлуіилі нмродбз йюгзлз – гдлдоармо її мплмвмнмйм-
елзт ноав 

У праррі номнмлуєрщпя і мбґоулрмвуєрщпя гдцм лдроагзуіила ілрдонодрауія рдкі-
лмнмлярря «нмродбз йыгзлз», цм вігмбоаеаєрщпя лапрунлмы гдсіліуієы: нмродба 
йыгзлз – уд прал лдпрафі ндвлзт бйаг, лдмбтіглзт гйя її лмокайщлмгм – жа кмлкодр-
лм-іпрмозфлзт укмв – іплувалля ра омжвзрку, якзи пнозфзляє у лдї сіжзфлзи ра нпз-
тіфлзи гзпкмксмор. Обгмвмодлля лавдгдлмї гдсіліуії, кмейзвм, пнозярзкд взявйдл-
лы гмгаркмвзт двозпрзфлзт кмейзвмпрди жапрмпувалля нмродбмвмгм гмпйіглзущкмгм 
нігтмгу у гмпйігедллят пурлмпрі мплмвмнмймелзт ноав йыгзлз ра ілхзт ноавмвзт 
явзц, а жодхрмы – и ноавмомжукілля жагаймк.  

Кйюфмві пймва: нмродбз йыгзлз, мплмвмнмймелі ноава йыгзлз, ноавмомжукілля. 
 
 
Рабзлмвзф П. М. Экжзпрдлузайщлшд нмродблмпрз фдймвдка – гдлдоармо дгм 

мплмвмнмймелшт ноав 
В прарщд нодгйагадрпя з мбмплмвшвадрпя лдпкмйщкм лдроагзузмллая злрдонодра-

узя рдокзлмнмлярзя «нмродблмпрз фдймвдка», мрмбоаеадкая ракми гдсзлзузди: нмр-
одблмпрщ фдймвдка – ърм пмпрмялзд лдгмпрарка мнодгдйдллшт бйаг, лдмбтмгзкшт гйя 
лмокайщлмгм в кмлкодрлм-зпрмозфдпкзт упймвзят – угмвйдрвмодлзя нмродблмпрди 
дгм пуцдпрвмвалзя з оажвзрзя. 

Кйюфдвшд пймва: нмродблмпрз фдймвдка, мплмвмнмймелшд ноава фдймвдка, ноа-
вмнмлзкалзд. 
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Rabinovych P. Existential human needs as generator of fundamental human 
rights 

The article offers and maintains a somewhat unconventional interpretation of the 
terminology of "human need", reflected by the following definition: a person's need is a 
state of a lack of certain benefits necessary – to meet normally the needs of his existence 
and development in given historical conditions. As "normal" (human needs) we qualify 
those of them which are provided with such amount of means of satisfaction that is 
sufficient for all members of a given society; these means can be distributed among people 
on the ground of social justice. The need to meet the carrier's needs will not be 
detrimental to any other entity. 

World (and also regional) standards of fundamental human rights are, strictly 
speaking, in most cases, the very names (names, terminology, that is, verbal "shells") of 
human rights. However, their realization, which takes place in certain historical societies, 
is – for obvious reasons – unequal in content and volume, that is, in fact, it is non-
standard. Human needs – in terms of the length, duration of their satisfaction – can be 
grouped up into continuous (the need to breathe for instance) and discrete (for example, 
the need for food or need in sleep). This classification should be taken into account when 
identifying and providing means to meet those or other needs. 

The "dose" (quantitatively, say, the percentage) of the satisfied human needs in all its 
volume, due to it – at a certain time and in given certain historical conditions – is the 
most important indicator of the quality of human life, the level of well-being. Using this 
indicator, you can come up with a convincing conclusion regarding the development, 
justice, humanity of the society in question, the conditions of peoples’ life in it. 

Author hopes that the abovementioned considerations can prove to be fruitful in 
further discussions on the need phenomenon in speculations of legal philosophy, and 
especially in needs-oriented interpretation of fundamental human rights. More generally, 
it may deepen the heuristic potential of a needs-oriented approach in humanities. 

Key words: human needs, fundamental human rights, interpretation of the 
phenomenon of law. 

 

 




