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1. Конституційні засади економічних відносин 

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. 

Власник за своїм розсудом може використовувати майно у тому числі для підприємницької і 

будь-якої іншої діяльності, не забороненої законом. 

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. 

Саме приватна власність, а не “нічия”, виробляє в людини почуття відповідальності перед 

самою собою та перед суспільством за її найефективніше використання. Згадаймо ст.13 

Конституції України, яка встановлює, що “власність зобов’язує” й “усі суб’єкти права власності 

рівні перед законом”. 



Слід мати на увазі, що будь-яка форма власності, за винятком особистої, може 

використовуватися і як засіб експлуатації, і як засіб соціальної підтримки тих членів суспільства, 

які об’єктивно потребують такої допомоги. Саме другий засіб використання приватної власності, 

особливо її різних колективних форм, дедалі ширше застосовується у цивілізованих країнах світу. 

У цьому напрямі, який гарантує прогрес усього суспільства, вона розвиватиметься й в Україні.  

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. 

Аналіз Конституції України свідчить про те, що в них термін "власність" використовується у 

його другому - економічному - значенні. 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: 

- встановлює однаковий загальний правовий режим для всіх форм господарювання - усі суб’єкти 

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

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

- 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 . 

- визначає коло суб’єктів права розпоряджатися власністю українського народу - органи державної 

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

- визначає коло суб’єктів права користування природними об’єктами права власності народу - 

громадяни України (ч. 2 ст. 13). 

- передбачає можливість набуття і реалізації права власності на землю громадянами, юридичними 

особами і державою (ч. 2 ст. 14). 

- 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 (ч. 1 ст. 42) та зобов’язує державу забезпечити захист конкуренції у 

підприємницькій діяльності (ч. 3 ст.42). 



В умовах формування ринкової економіки кардинально змінюється роль держави в 

економічних відносинах. Сьогодні, коли відмирає всеосяжне централізоване планування, 

примусове встановлення господарських зв’язків, роль держави зводиться до виконання таких 

функцій: 

– здійснення законодавчого регулювання основ економічної, господарської діяльності; 

– контроль за дотриманням встановлених законом правил економічної, господарської діяльності, 

захист відносин, що виникають у зв’язку з цими правилами, та прав їх учасників; 

– забезпечення соціальної спрямованості економіки. 

2. Принципи державного регулювання економічної та політичної діяльності в правовій 

державі 

 

Сутність механізму державного регулювання економіки виражає відносини суб’єктів, що 

утворюють цілісну систему, яка включає органи державної влади, учасників господарської 

діяльності та зовнішнє середовище у вигляді потреб, інтересів і цілей суб’єктів економічної 

діяльності. 

 У зв’язку з цим механізм державного регулювання економіки – це відносини між суб’єктами 

господарювання та органами державної влади з приводу господарської діяльності.  

Зміст механізму державного регулювання економіки– це сукупність економічних форм, 

методів, способів і правових норм, за допомогою яких органи державної влади впливають на 

економічні процеси, забезпечують розв’язання суперечностей у соціально-економічних системах, 

тим самим автор розкриває структурну складову досліджуваного процесу.  

Для забезпечення економічних відносин потрібні суб’єкт (це держава) та об’єкт 

(підприємства, населення, інші країни та міжнародні інституції).  

Об’єктами державного регулювання економіки також можуть бути регіони, галузі та сектори 

економіки. Отже, суб’єкти та об’єкти − обов’язкові елементи механізму державного регулюван- 

ня економіки.  

Суб’єкти державного регулювання економіки: Президент України, Кабінет Міністрів України, 

Верховна Рада України, державні органи виконавчої влади різних рівнів, Національний банк 

України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, об’єднання, союзи 

та асоціації.  

Державне регулювання економіки передбачає досягнення певного результату, воно має цільову 

спрямованість. 

 До основних завдань державного регулювання економіки України на даному етапі належать: 

- забезпечення стабільного економічного зростання та розвитку;  

- досягнення повної, ефективної та продуктивної зайнятості трудових ресурсів, нарощування 

трудового потенціалу;  

- прозорий та справедливий перерозподіл доходів населення і зменшення соціальної на- 

пруженості;  

- досягнення й послідовне підвищення економічної ефективності в країні;  

- збалансування зовнішньоторговельного балансу країни, забезпечення стабільності цін і грошей, 

раціоналізація природокористування, подальший інституційний розвиток.  

У сфері державного регулювання економіки застосовують правові, адміністративні, 

економічні, а також специфічні методи (прямі та непрямі).  



Державне регулювання політичних процесів здійснюється за допомогою певних механізмів, які 

представляють собою стійкі способи впливу на веління учасників політичних подій. Деякі з цих 

механізмів (правовий, адміністративний, судовий) знаходяться у виключній компетенції держави, 

а інший - інформаційний - може використовуватися і недержавними організаціями, які прагнуть 

впливати на політичні процеси. Розглянемо дію цих механізмів докладніше (рис. 3.3). 

 

Мал. 3.3. Механізми державного регулювання політичних процесів 

Правовий механізм полягає в унікальній можливості держави створювати загальнообов'язкові 

норми у вигляді законів, нормативних документів, прийнятих виконавчими органами влади. За 

допомогою цього механізму в суспільстві створюються єдині правила поведінки для громадян в 

однотипних ситуаціях. 

У політичній сфері за допомогою правового механізму регулюються всі значущі процеси - 

вибори в державні органи та органи місцевого самоврядування, створення та функціонування 

політичних партій і громадських організацій, проведення масових акцій під різними політичними 

гаслами і т.д. 

Головною перевагою цього механізму є можливість введення цілого ряду обмежень, що 

дозволяють зводити до мінімуму або зовсім усувати певні моделі політичних взаємодій, міняючи 

тим самим зміст політичних процесів.  

Таким чином, за допомогою правового механізму держава може впливати на політичні процеси 

шляхом зміни формального інституційного порядку. Однак такий спосіб регулювання ефективний 

тільки в умовах достатнього рівня легітимності держави, що створює правові норми. У умови 

росту масового невдоволення і протестних настроїв громадяни, як правило, перестають 

орієнтуватися на встановлені правила, вони починають вимагати як зміни самої влади, так і 

встановлення нового порядку її здійснення.  

Адміністративний механізм державного регулювання політичних процесів являє собою 

безпосередню участь окремих державних структур у контролі за діяльністю політичних акторів. 

Наприклад, російським законодавством передбачена процедура державної реєстрації політичної 

партії та її регіональних відділень. Тільки після такої процедури партія може здійснювати свою 

діяльність у повному обсязі, в тому числі брати участь у виборах. Рішення про державну 

реєстрацію політичної партії приймається федеральним уповноваженим органом - Міністерством 

юстиції - шляхом внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних 



осіб. Для цього партією надається комплект документів, в яких відображаються основні напрями її 

діяльності, відомості про кількісний склад, представленості в регіонах і т.д. Реєстрація є, таким 

чином, способом здійснюваного державою контролю за відповідністю діяльності партій нормам 

російського законодавства. 

Ще одним видом адміністративного контролю є процедура узгодження з місцевими органами 

влади часу і порядку проведення політичною організацією масового заходу. Особливо наочно 

державне адміністрування проявляється в регулюванні виборчого процессу.  

Судовий механізм являє собою спосіб вирішення конфліктних ситуацій, що виникають між 

учасниками політичного процесу. Держава в особі судових органів виявляє в ході розгляду 

порушення чинного законодавства, виносить відповідні рішення. Даний механізм дозволяє 

підтримувати дієвість правового порядку. Його специфіка полягає в тому, що в судовий розгляд 

можуть бути залучені і державні посадові особи, які порушили закон, наприклад діями, 

спрямованими на необгрунтоване затягування реєстрації політичної партії. У зв'язку з цим вкрай 

важливим є незалежність суду від інших органів влади, його готовність діяти в повній 

відповідності з законом, незважаючи на особи. 

Держава може також використовувати фінансовий механізм регулювання політичних процесів з 

метою підтримки на політичній арені найбільш значущих акторів. У нашій країні, зокрема, 

передбачено державне фінансування найвпливовіших партій. Політичні партії мають право на 

отримання коштів державного бюджету. 

Особливе місце в державному регулюванні політичних процесів займають інформаційні 

механізми впливу. Для того щоб впливати на учасників політичних процесів, у тому числі 

спираючись на названі вище механізми, державі необхідно підтримувати власну легітимність, 

формувати у масовій свідомості відповідний образ, а також пропонувати такі інформаційні 

стимули, які могли б забезпечити вибір громадянами моделей політичної поведінки, що 

відповідають цілям і завданням державної політики. 

Держава практично володіє монополією на формування образів влади в інформаційному 

просторі. Демократизація політичних режимів веде до появи принципово іншого типу 

інформаційного простору, складного за кількістю представлених у ньому думок і суджень, 

багатоманітного за тональністю і спрямованості виражаються позицій і оцінок. У такому 

інформаційному просторі держава повинна принципово змінювати тактику своєї поведінки, 

враховувати всі основні спектри громадської думки, розуміти диференційований характер 

очікувань соціальних груп, вміти ефективно впливати на масові настрої. 

3. Закріплення в Конституції України принципів політичної, економічної та ідеологічної 

багатоманітності 

Політична та ідеологічна багатоманітність. Громадянське суспільство може існувати лише за 

умови реального політичного та ідеологічного плюралізму, що випливає з права кожної людини на 

свободу переконань і на вільне їх виявлення. 

Закріплений ст. 14 Конституції України принцип політичної багатоманітності означає 

багатопартійність, тобто можливість створення будь-якої політичної партії чи громадської 

організації, які здійснюють свою діяльність відповідно до вимог закону. В демократичному 

суспільстві роль політичних партій надзвичайно велика. 



У ст. 36 (ч. 2) формулюється мета діяльності партій в Україні: це сприяння формуванню і 

вираженню політичної волі громадян. Основними завданнями, які звичайно ставлять перед собою 

партії, є участь, у формуванні органів державної влади і органів місцевого самоврядування та участь у 

здійсненні влади через своїх представників, обраних до парламенту та інших представницьких 

органів. Вони, зокрема, розробляють і подають на розсуд виборцям програми, де пропонуються шляхи 

вирішення проблем суспільного розвитку, висувають кандидатів на виборах, ведуть передвиборну 

агітацію, формують партійні фракції в представницьких органах тощо. 

Конституція України закріплює не лише можливість діяльності різних партій та інших об'єднань 

громадян, а й їх рівність перед законом (ч. 5 ст. 36). Рівність об'єднань громадян перед законом 

виявляється в рівності їх прав у політичній та господарській діяльності, які закріплені в Закону України 

«Про громадські об'єднання». Закон, зокрема, надає об'єднанням громадян право: 

- виступати учасниками цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав; 

- брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи; 

- створювати установи та організації; 

- поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі; 

- засновувати засоби масової інформації тощо. 

Це конституційне положення повністю узгоджується з нормами міжнародного права і відповідає 

стандартам, що містяться в Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про громадянські і 

політичні права та в інших міжнародно-правових документах. 

У ст. 37 Конституції України визначено перелік підстав за наявності яких забороняється 

утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій. Подібна заборона стосується 

лише тих політичних партій і 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, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної 

ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров 'я населення. 

Конституційні підстави щодо заборони діяльності політичних партій та громадських організацій 

також повністю узгоджуються з нормами міжнародного права. Так, ст. 20 Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права прямо вказує на те, що будь-яка пропаганда війни, будь-який виступ на 

користь національної, расової чи релігійної ненависті, що являє собою підбурювання до 

дискримінації, ворожнечі або насильства, повинні бути заборонені законом. 

Закріплений Конституцією України принцип ідеологічної багатоманітності передбачає: 

1. Право кожної окремої людини, соціальних груп, політичних партій і громадських організацій 

безперешкодно розробляти теорії, ідеї щодо економічного, політичного, правового та іншого устрою 

України; пропагувати свої погляди через засоби масової інформації; здійснювати діяльність із 

втілення своїх ідеологічних концепцій у практичну сферу; за допомогою правових засобів захищати 

право на ідеологічну багатоманітність. 

2. Заборону надавати будь-якій ідеології загальнообов'язковий характер, визнання рівноправності 

всіх ідеологій. 

3. Заборону цензури (ч. З ст. 15 Конституції України). 

 

Викладач ______________ Л.О.  Панченко  

 

 


