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1. Конституційні засади економічних відносин в Україні.  

Економічні відносини становлять економічний базис громадянського суспільства і визначають 

передумови повновладдя народу України та свободи людини. Вони включають: відносини 

власності, виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ. 

Відносини власності є найважливішим елементом економічної системи. Термін "власність" 

вживається в законодавчих актах та юридичній літературі у двох значеннях: в юридичному - для 

позначення права особи на певну річ, яке включає правомочність володіти, користуватися і 

розпоряджатися цією річчю; в економічному - для позначення сукупності економічних відносин, 

пов’язаних із певним майновим комплексом і відповідним суб’єктом економічної діяльності.  

Багатоманітність форм власності і форм господарювання складають конституційну основу 

економіки України.  

Інститут власності – центральний інститут будь-якої правової системи, який в цілому 

визначає сутність усіх інших правових інститутів, що породжуються ним і ґрунтуються на ньому. 

Власність і право власності – взаємозв’язані категорії. Однак, якщо власність виступає як чисто 

економічна категорія, то право власності є юридичним виразом економічних відносин власності. 

Власність виражає відношення певних осіб до матеріальних благ як до своїх. Право власності 

являє собою закріплення в нормах права економічних відносин власності. 

Право власності можна визначити як сукупність правових норм, які регулюють належність 

рухомого і нерухомого майна конкретним суб’єктам права, визначають можливості даних 

суб’єктів щодо володіння, користування і розпорядження майном і забезпечують захист 

правомочностей власників у разі порушення їх прав і порядок поновлення порушених прав. Кожна 

держава в силу суверенітету має виключне право на встановлення змісту, характеру права 

власності, форм власності, порядку набуття власності, її переходу і втрати. 

Право власності за своїм змістом є найбільш об’ємним правом, яке надає його володарям 

широке коло повноважень, не обмежених певним терміном, щодо володіння, користування і 

розпорядження належним їм майном. Власник здійснює володіння, користування і розпорядження 

майном своєю владою і в своїх інтересах. Всі інші особи можуть здійснювати такі повноваження, 

але тільки в інтересах власника. 

Провідна роль у правовому регулюванні будь-яких відносин, у тому числі власності, належить 

Конституції України. Право кожного володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю, 

результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41) є не що інше, як закріплення в 

Конституції України принципу приватної власності, яка є економічною основою громадянського 

суспільства, розвитку ринкових відносин. 

Право приватної власності регулюється і захищається різними галузями українського права. 

Воно є непорушним і базується на силі закону, до того ж відповідні зміни в становищі власника 

можуть бути здійснені тільки за рішенням суду. Обмеження права приватної власності 

Конституція України пов’язує виключно із ситуацією суспільної необхідності, з випадками, коли 

ця власність завдає шкоди громадянам, суспільству, погіршує екологічне становище тощо. 

В громадянському суспільстві існують дві основні форми власності - публічна та приватна. Ці 

форми відрізняються суб’єктами та режимом користування. Так, по-перше, суб’єктами приватної 

власності можуть бути будь-які фізичні або юридичні особи, а публічна власність має колективний 

характер; по-друге, публічна власність, на відміну від приватної, є неподільною. 



Здійснюючи регулювання відносин власності, Конституція України: 

1. Встановлює однаковий загальний правовий режим для всіх форм господарювання - усі суб’єкти 

права власності проголошуються рівними перед законом (ч. 3 ст. 13). 

2. Закріплює принцип гарантованості прав усіх суб’єктів власності і господарювання (ч. 3 ст. 13). 

3. Встановлює перелік природних об’єктів власності Українського народу - земля, її надра, 

атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, що знаходяться в межах території України, 

природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони . 

4. Визначає коло суб’єктів права розпоряджатися власністю українського народу - органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 13). 

5. Визначає коло суб’єктів права користування природними об’єктами права власності народу - 

громадяни України (ч. 2 ст. 13). 

6. Передбачає можливість набуття і реалізації права власності на землю громадянами, 

юридичними особами і державою (ч. 2 ст. 14). 

7. Встановлює обмеження щодо використання власності - вона не повинна використовуватися на 

шкоду людині і суспільству (ч. 3 ст13), використання власності не може завдавати шкоди правам, 

свободам, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі (ч. 8 ст. 41). 

Важливими принципами ринкової економіки є: свобода економічної діяльності та свобода 

конкуренції. Конституція України надає кожному право на підприємницьку діяльність, не 

заборонену законом та зобов’язує державу забезпечити захист конкуренції у підприємницькій 

діяльності. 

2. Принципи державного регулювання політичної діяльності в Україні.  

 

Стаття 36 Конституції України за кожним громадянином України закріплює право на свободу 

об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод 

та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком 

обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, 

охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Держава гарантує політичні права, які дають можливості людини і громадянину брати участь у 

громадському та державному житті, вносити пропозиції про поліпшення роботи державних 

органів, їхніх службових осіб та об'єднань громадян, критикувати вади в роботі, безпосередньо 

брати участь у різних об'єднаннях громадян.  

До цієї групи відносять такі права: брати участь в управлінні державними та громадськими 

справами, користуватися рівним правом доступу до державної служби, а також служби в органах 

місцевого самоврядування; обговорювати і приймати закони та рішення загальнодержавного і 

місцевого значення, беручи участь у всеукраїнському та місцевих референдумах; надсилати 

індивідуальні або колективні письмові звернення чи особисто звертатися до державних органів, 

органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб; утворювати і брати участь у роботі 

об'єднань громадян (політичних партіях і громадських організаціях); збиратися мирно, без зброї та 

проводити збори, мітинги, походи й демонстрації, про що завчасно сповіщати органи виконавчої 

влади чи органи місцевого самоврядування; вибирати й бути обраним до державних органів та 

органів місцевого самоврядування; мати громадянство. 



Розвинута   система   громадських   об'єднань   —   невід'ємний   елемент громадянського 

суспільства. З їх допомогою люди  можуть  спільно  вирішувати загальні  проблеми,  задовольняти  

та  захищати  свої  потреби  й  інтереси. Громадські об'єднання не залежать  від  держави,  вони  

здатні  впливати  на державні інститути і  водночас  захищати  суспільство  від  необґрунтованого 

втручання  держави  в  громадське  життя.  Конституційне  право  на  свободу об'єднаним є 

юридичною основою створення  й  діяльності  політичних  партій, професійних спілок та інших 

громадських організацій. 

Названі конституційні положення конкретизуються в Законі України  від  22.03.2012 р. «Про 

громадські об’єднання»,  який  регламентує  зміст  права об'єднання,  його  основні  державні   

гарантії,   порядок   їх   створення, діяльності, реорганізації та ліквідації.  

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь - яке об'єднання  громадян чи обмежений у 

правах  належність  або  неналежність  до  політичних  партій громадських  організацій.  

Конституція  гарантує   вільність  вступу  в об'єднання і перебування в ньому,  виключає  будь-

який  примус.  Членство  у будь - якій або профспілці не може бути умовою заняття  посади  в  

державній організації чи взагалі  служити  підставою  для  обмеження  прав  та  свобод людини. 

Усі об’єднання громадян рівні перед законом. Обмеження щодо діяльності політичних партій та 

громадських організацій і членства в них встановлюються тільки Конституцією і законами 

України. 

Утворення і діяльність політичних партій та громадських  організацій, програмні цілі або дії 

яких спрямовані на ліквідацію  незалежності  України, зміну конституційного ладу насильницьким 

шляхом,  порушення  суверенітету  і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки,  

незаконне  захоплення державної влади, пропаганду  війни,  насильництва,  на  розпалювання  між  

- етнічної  ворожнечі;  посягання  на  права  й   свободи   людини,   здоров'я населення, 

забороняються. 

Політичні партії та громадські організації не можуть  мати  воєнізованих формувань. Не 

допускається створення і діяльність організаційних   структур політичних партій в  органах  

виконавчої  та  судової  влади  і  виконавчих органах місцевого  самоврядування,  військових  

формуваннях,  а,  також  на державних   підприємствах,  у  навчальних  закладах  та   інших   

державних установах й організаціях. 

Заборона діяльності громадських об’єднань  здійснюється  лише  в  судовому порядку.  

Держава гарантує політичним партіям  і  громадським  організаціям  рівні умови для виконання 

ними своїх завдань, що служить  фактичною  і  юридичною підставою для реалізації громадянами 

України свого права на об'єднання. 

 

3.Поняття політичних  партій, їх види та місце в політичній системі України 

 

Відповідно до ст.2 Закону України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 року 

Політична партія  -  це  зареєстроване   згідно   з   законом добровільне    об'єднання    громадян    

-   прихильників   певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку,  що має  своєю 

метою  сприяння формуванню  і вираженню політичної волі громадян,бере участь у виборах та 

інших політичних заходах.  

Політичні партії  провадять  свою  діяльність  відповідно  до Конституції України,  Закону 

України «Про політичні партії в Україні»,  а також інших законів України та  згідно  із  партійним  

статутом, прийнятим  у визначеному Законом України «Про політичні партії в Україні» порядку.  

Політичні партії в Україні  створюються  і  діють  тільки  із всеукраїнським статусом.  

Політичні партії є рівними перед законом.  



Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено 

виокремлювати у своєму ставленні певні політичні   партії  чи  надавати  їм  привілеї, а також 

сприяти політичним партіям, якщо інше не передбачено законом, у провадженні їх діяльності.  

Втручання з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування або їх  

посадових  осіб  у  створення  і  внутрішню діяльність    політичних   партій   та   їх   місцевих   

осередків забороняється, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про політичні 

партії в Україні». 

Відповідно до ст.5 Закону України «Про політичні партії в Україні» «Утворення і діяльність 

політичних партій забороняється,  якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:  

1) ліквідацію незалежності України;  

2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;  

3) порушення   суверенітету   і   територіальної   цілісності України;  

4) підрив безпеки держави;  

5) незаконне захоплення державної влади;  

6) пропаганду  війни,  насильства,  розпалювання міжетнічної,расової чи релігійної ворожнечі;  

7) посягання на права і свободи людини;  

8) посягання на здоров'я населення.  

Політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.  

Діяльність політичної партії може  бути  заборонена  лише  за рішенням  суду.  В першій 

інстанції справу про заборону політичної партії розглядає Верховний Суд України.» 

Багатопартійність в Україні відтворює весь ідейно-політичний спектр партій, який існує у світі. 

Так, за ідеологічним спрямуванням в Україні діють комуністичні, соціал-демократичні, 

ліберально-демократичні, консервативні,  християнські,  націоналістичні партії.  За політичним 

спрямуванням — ліві, центристські, праві. 

Масові політичні партії як інститут європейської культури у сучасному розумінні 

сформувалися лише в середині ХХ ст. і поступово поширилися й закріпилися в культурах країн і 

народів інших континентів. 

Одним із головних інститутів політичної системи є партії. Як суб'єкти формування владних 

відносин вони великою мірою визначають характер і спрямування політичного процесу, стратегію 

і тактику боротьби за владу, політичну стабільність суспільства. Отже, сучасна політична партія - 

це добровільна спільність людей, об'єднаних ідеологічно та організаційно з метою завоювання (в 

результаті виборів або іншими шляхами), утримання і використання державної влади для 

реалізації інтересів тих чи інших соціальних груп, верств, етнічних та інших спільностей.  

У ст. 2 Закону визначено, що «політичною партією є об'єднання громадян - прихильників 

певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у 

виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального 

самоврядування і представництво в їх складі». Для реалізації своєї програми партія повинна стати 

правлячою, тобто зайняти в політичній системі становище, яке дає змогу визначати політику 

держави. 

Партії як соціальний феномен постійно еволюціонують. Нині урізноманітнилися причини і 

способи їх виникнення, багато в чому змінюються їхні форми і сутність, уявлення про їхню роль у 

суспільстві та й сама ця роль, методи діяльності та функції. 

     Причинами виникнення партій є необхідність захисту соціально-класових, національних, а 

нерідко й племінних, релігійних, регіональних інтересів, а також цілі, пов'язані з виборчою 



боротьбою. Різноманітними є способи виникнення партій. Свого часу М. Вебер в історії 

становлення партії вирізняв три етапи: аристократичне угруповання, політичний клуб, масова 

партія. Партії виростали з депутатських клубів і фракцій у парламенті, орієнтованих на інтереси 

різних кіл нової політичної та економічної еліти. Щодо тлумачення поняття "політична партія" 

серед політологів немає одностайності, що зумовлено складністю та багатоманітністю партій як 

об'єкта дослідження, різними підходами до вирішення цієї проблеми та різними традиціями 

національних політологічних шкіл. Попри те можна визначити спільні ознаки, які характеризують 

партію. Серед них найважливіша — добровільність об'єднання. 

 

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, 

беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. 

Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно Конституцією та 

законами України. 

Історичний досвід показує, що партії можуть утворюватися на базі: 

а) політичного руху або громадського об'єднання певної групи людей, перетворюючись на 

організацію для досягнення своєї мети шляхом розгортання політичної діяльності; 

б) створення таємної групи змовників із метою змінити політичний режим; 

в) об'єднання навколо парламентської групи депутатів одного політичного напрямку, 

представників у місцевих органах влади, що їх підтримують. 

Різні засади виникнення політичних партій, неоднакова їхня роль у політичному житті 

народів, різноманітність функцій, які вони виконують залежно від суспільно-політичного устрою 

країни, – все це зумовлює відсутність загального, універсального визначення політичних партій як 

специфічних організацій, інституцій політичної системи. Однак Закон України "Про політичні 

партії в Україні" досить чітко і комплексно регулює всі аспекти діял 

Політична партія — організована група однодумців, яка виражає інтереси частини 

народу, класу, класів, соціальної верстви, верств, намагається реалізувати їх завдяки здобуттю 

державної влади або участі в ній. 

Основна мета діяльності політичної партії — здобути політичну владу в державі та 

реалізовувати свої програмні цілі — економічні, політичні, ідейно-теоретичні, моральні за 

допомогою законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. 

Політична партія — це особливе добровільне об'єднання громадян — прихильників певної 

загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню 

і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах. 

 

4.Загальна характеристика громадських об`єднань та рухів в Україні. 

 

З метою реалізації права громадян на об’єднання в Україні було прийнято Закон «Про 

громадські об’єднання» від 22.03.2012 року №4572-17, що набув чинності з 1 січня 2013 року. 

Положення попереднього Закону України «Про об’єднання  громадян» від 1992 року, який 

регулював діяльність громадських об’єднань до 2013 року, викликали критику міжнародних і 



національних експертів, у 2008 році Європейським судом з прав людини він був визнаний 

недемократичним і наразі втратив чинність. 

Загалом, необхідність прийняття нового Закону зумовлена рекомендацією Парламентської 

Асамблеї Ради Європи, що викладена у підпункті 7.5.1 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010) 

«Функціонування демократичних інституцій в Україні», відповідно до якого ПАРЄ зверталась із 

проханням прискорити ухвалення нового закону про громадські організації в Україні для усунення 

недоліків існуючого законодавства про недержавні організації. 

Громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб 

приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 

економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про громадські об’єднання» можна визначити кілька 

основних принципів діяльності громадських об’єднань. 

Передусім добровільність. Цей принцип означає, що як засновники громадського об’єднання 

(наприклад, громадської організації «Здоров’я дітей»), так і усі, хто долучатиметься згодом до 

цього об’єднання, приєднуються за власним бажанням.  

Ніхто не може бути примусово залученим до будь-якого громадського утворення. Якщо через 

певний час будь-хто з учасників об’єднання не захоче продовжувати діяльність у цьому 

об’єднанні, він за власним бажанням виходить з нього. 

Наступний принцип діяльності – самоврядність. Самоврядність означає, що учасники 

громадського об’єднання самостійно визначають свою діяльність (як часто організовувати 

зустрічі, де проводити оздоровчі табори, яку інформацію надавати мас-медіа). Жодний державний 

орган або орган місцевого самоврядування, інші фізичні чи юридичні особи не можуть втручатися 

в діяльність такого об’єднання і визначати, що воно має робити. 

Дуже важливим принципом, що став новелою в законодавстві, є принцип вільного вибору 

території. Законодавець скасував територіальні обмеження, а отже, громадське об’єднання може 

самостійно визначати територію своєї діяльності. Наприклад, зареєстрована громадська 

організація «Майбутнє дітей»  може здійснювати свою діяльність і в Тернополі, і у Вінниці, і у 

Черкасах. Будь-яке громадське об’єднання може здійснювати свою діяльність на всій території 

України або на території, яку визначили засновники. 

Одним з принципів діяльності громадських об’єднань є відсутність майнового  інтересу. Він 

означає, що якщо в процесі своєї діяльності громадське об’єднання  отримало певне майно (офісну 

техніку, канцелярське приладдя, різноманітний реквізит), то учасники цього об’єднання не мають 

права на частку цього майна. Також даний принцип передбачає, що доходи або майно 

громадського об’єднання не можуть бути розподілені між його учасниками. Доходи і майно 

громадського об’єднання мають використовуватися для діяльності цього об’єднання. Разом з тим  

принцип гарантує, що учасники не відповідають за зобов’язаннями громадського об’єднання. 

У Законі закріплений інший «складник» цього принципу – у разі саморозпуску  громадського 

об’єднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням 

такого об’єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському 

об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до 

державного або місцевого бюджету. Таким чином, навіть у разі припинення об’єднання 

«претендувати» на будь яке майно чи кошти засновники чи члени (учасники) не можуть. У цьому 

полягає відмінність громадських об’єднань від підприємств, для яких головним є наявність 

майнового інтересу та отримання прибутку. Принцип рівності перед законом передбачає рівність 

усіх громадських об’єднань у правах і обов’язках. 



Принципи прозорості і відкритості забезпечують право всіх учасників на вільний доступ до 

інформації про діяльність громадського об’єднання (які заходи вживаються, хто в них бере участь, 

які рішення ухвалюються керівними органами, яке майно має громадське об’єднання). 

Принцип публічності зобов’язує всі громадські об’єднання надавати інформацію про свою 

діяльність і мету. 

Громадська організація - це добровільне об'єднання людей, яке створене для здійснення та 

захисту ними своїх прав і свобод, задоволення політичних, соціальних, економічних, творчих, 

вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів і функціонує на засадах 

рівності та самоврядування. 

Залежно від характеру потреб, для задоволення яких утворюються громадські організації, 

розрізняють:  

- організації для участі громадян у виробництві або у суспільному житті (профспілки, асоціації 

адвокатів тощо);  

- організації для задоволення особистих потреб (спілка книголюбів, спортивне товариство, 

товариство мисливців та рибалок тощо). 

Наймасовіші громадські організації - це профспілки. Професійні спілки є громадськими 

організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом професійної 

діяльності та утверджуються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їхніх членів. Усі 

профспілки мають рівні права. 

До громадських організацій відносять професійні спілки - добровільні неприбуткові 

громадські організації, які об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх 

професійної (трудової) діяльності (навчання). 

Професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення та захисту трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. 

Молодіжні громадські організації є об'єднаннями громадян у віці від 14 до 28 років, мета яких 

- здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист їх законних соціальних, 

економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів. 

На відміну від молодіжних, дитячі громадські організації можуть створюватися особами від 6 

до 18 років. Метою даного виду громадських організацій є здійснення діяльності, спрямованої на 

реалізацію та захист прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів цієї 

категорії громадян, які не суперечать чинному законодавству, а також соціальне становлення їх як 

повноправних членів суспільства. 

До громадських організацій відносять також благодійні організації. Благодійною організацією 

є недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в 

інтересах суспільства або окремих категорій осіб. 

Відповідно до основних груп соціальних спільнот розрізняють класові, етнічні, демографічні, 

професійні, територіальні громадські організації. 

Класовими громадськими організаціями є професійні спілки та організації роботодавців, як 

об'єднання, відповідно, найманих працівників і підприємців-власників. 

Демографічними громадськими організаціями, які виокремлюються за статевою та віковою 

ознаками, є жіночі, дитячі, молодіжні, ветеранські об'єднання. 

Професійними громадськими організаціями робітників і підприємців є ті самі профспілки та 

об'єднання роботодавців, а спеціалістів — різноманітні творчі спілки (письменників, художників, 

композиторів, акторів, журналістів тощо). 



Територіальними є громадські організації, що утворюються й діють не в загальнонаціона-

льному масштабі, а в окремих адміністративно-територіальних одиницях держави — селах, 

селищах, містах, районах, областях, а етнічними — різноманітні об'єднання осіб однієї 

національної належності. 

 

 

                                                 ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ 
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