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ЗМІсТ, сИсТЕМА ТА ВИдИ  
ПОЛІТИчНИх ПРАВ І сВОБОд ЛюдИНИ  

й гРОМАдяНИНА
Проаналізовано систему політичних прав і свобод громадян. Запропоновано 

різні класифікації даної групи прав. Визначено основні публічно-політичні 
права і свободи людини й громадянина. Доведено, що кожне право має одно-
часно різні характеристики, параметри, функції та проявляється в різних 
формах. 

Великомасштабні звершення в Україні з усією гостротою постави-
ли питання про зміст та систему політичних прав і свобод людини, 
яке у вітчизняній і зарубіжній літературі залишається дискусійним, 
оскільки відсутній не тільки чіткій перелік, але й критерії, за яки-
ми можна було б класифікувати політичні права і свободи. Висока 
політико-правова і моральна цінність політичних прав і свобод гро-
мадян обумовлюється тим, що такі сутнісні характеристики держави, 
як політична влада та її апарат в умовах демократичного політичного 
режиму безпосередньо і опосередковано формуються суспільством та 
виражають його інтереси. 

В науці конституційного права проблема змісту, системи та кла-
сифікації політичних прав і свобод людини й громадянина дослід-
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жувалась багатьма російськими та українськими вченими, зокрема, 
В. В. Букачем, М. В. Вітруком, Л. Д. Воєводіним, А. В. Грабильніковим, 
Ю. А. Дмітрієвим, І. В. Дробуш, М. В. Зайцевою, А. А. Злотопольським, 
Т. Ш. Ізатовим, Є. І. Козловою, В. А. Коновим, М. М. Коркуновим, 
О. Є. Кутафіним, А. В. Лебедєвим, Е. А. Лукашевою, Л. Я. Морозовою, 
А. Ю. Олійником, В. Ф. Погорілко, В. С. Хижняком, В. А. Четверніним, 
А. І. Щіглик та іншими. 

Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб на підставі різних 
точок зору на класифікацію політичних прав і свобод людини й гро-
мадянина сформувати власну класифікацію даної групи прав. 

Комплексний підхід пізнання всіх соціальних явищ передбачає, 
що «будь-який предмет повинен бути пізнаний не тільки сам з себе, 
але й із системи, в якій він є лише частиною» [1, с. 156]. Системний 
підхід дозволяє виявити внутрішній механізм не тільки дії окремих 
компонентів в ціле, але й їх взаємодію на різних рівнях, тим самим 
відкриваються перспективи виявлення організаційної «багатоком-
понентності» системи, а також глибокого взаємозв’язку її частин 
[2, с. 243]. Для вирішення цієї проблеми необхідно враховувати, що 
права людини є системою, яка упорядкована своєю структурною по-
будовою, первинними елементами якої є окремі права, кожні з яких 
мають свою структуру. Політичні права і свободи громадян входять 
до загальної системи суб’єктивних прав. Так, М. В. Вітрук розглядає 
суб’єктивні права в якості системи, яка складається з конституцій-
них і галузевих прав, тобто «це є визначена структурою суспільства 
сукупність суб’єктивних прав в різних сферах суспільного життя, яка 
взята в їх єдності та поділі на окремі групи (види, класи), відповідно 
до особливостей їх матеріального змісту і правової форми, а також 
у взаємозв’язку і взаємодії цих груп» [3, с. 9]. Конституційне право ви-
ступає як провідна галузь в системі права в цілому і тому суб’єктивні 
права, які регулюються нормами цієї галузі, в тому числі і політичні 
права і свободи громадян, займають аналогічне місце. «Конституційні 
права, свободи і обов’язки слугують основою (базою), є визначаючими, 
вирішальними для всіх галузевих прав і обов’язків та надають осно-
вні напрями їх розвитку на певний історичний період, мають соці-
альні і правові особливості, які обумовлені, перш за все, характером 
і значимістю відповідних суспільних відносин, соціальним змістом і 
формою їх правового закріплення, а також місцем конституційних 
прав, свобод і обов’язків та їх роллю по відношенню до інших прав і 
обов’язків громадян» [4, с. 87]. 

Політичні права і свободи людини й громадянина організовані 
в самостійну систему таким чином, що кожне з них безпосередньо 
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пов’язано і випливає з іншого. Наприклад, свобода друку є логічним 
продовженням права на інформацію. 

Щодо класифікації конституційних прав і свобод людини й гро-
мадянина, то вона завжди умовна і можлива лише на основі певних 
критеріїв і не завжди є остаточною, оскільки одне й те саме право або 
свобода може відноситися одночасно до кількох класифікаційних 
прав. 

За характером створення прав і свобод вони поділяються на осно-
вні (конституційні) і додаткові (галузеві), залежно від суб’єктів вони 
поділяються на права і свободи людини й громадянина, залежно від 
виду суб’єкта вони можуть бути індивідуальними і колективними 
(груповими), за їх генезисом – на природні (природжені) і похідні від 
них, тобто закріпленні нормативними актами), за змістом – на осо-
бисті, політичні, економічні, соціальні і культурні. 

В науці конституційного права найбільш розповсюдженою ознакою, 
за якою класифікуються права людини є реальний зміст прав і свобод 
людини й громадянина. Оскільки всі основні права і свободи людини 
й громадянина створюють певну систему відповідно до сфер діяльності 
(громадянські, політичні, економічні, соціальні і культурні), елементи 
якої не мають чітких меж, а їх загально прийнята класифікація є умов-
ною, то питання про систему, зміст та склад окремої групи (політичних 
прав і свобод людини й громадянина) є вельми спірним. 

Диференціацію політичних прав і свобод можна здійснити тільки 
на підставі використання тих критеріїв класифікації всіх прав і сво-
бод на відповідні рівні, які вже склалися в науці. Так, Ю. А. Дмітрієв і 
А. А. Златопольський виділяють дві класифікації прав людини. Одна 
ґрунтується на сфері діяльності людини і розглядає в якості політич-
них прав всі юридичні можливості, які реалізуються в політиці, а інша 
передбачає використання особливостей взаємовідносин людини і 
держави. В якості критерію використовується участь в організації та 
діяльності держави. Враховуючи такий підхід, можна зробити висно-
вок про те, що система політичних прав і свобод складається з двох 
взаємопов’язаних підсистем, «в першу з яких (групу прав по участі в 
організації та діяльності держави та її органів) додатково до виборчого 
права включається право на референдум і право петицій; до іншої 
групи (групі правочинностей, які представляють собою невід’ємні 
права громадян, метою реалізації яких є активна участь індивіда в 
житті суспільства) відносяться свобода слова та друку, свобода спілок 
і свобода зборів [5, с. 55]. 

Таким чином, класифікації, запропоновані Ю. А. Дмітрієвим і А. А. 
Златопольським ґрунтуються на сфері діяльності людини, його взаємо-
відносинах з державою та їх особливостях. Критерієм диференціації 
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політичних прав і свобод в даному випадку є право на участь в ор-
ганізації та діяльності держави. В свій час поняття «право на участь» 
було запропоновано М. М. Коркуновим, який виділяв наступні види 
політичних прав (як право на участь): право безпосередньої участі 
в розпорядженні державною владою; право обрання представників; 
пасивні права (право вступу до державної служби) та право виборності 
(право бути обраним до органів влади) [6, с. 553], [7, с. 491]. 

На нашу думку, даний підхід не дає вичерпного переліку і так 
би мовити виводить за межі політичних прав, наприклад, право 
громадян створювати партії, тобто правочинності, які не пов’язані 
безпосередньо з організацією та діяльністю держави, але без сумніву, 
ті, що мають політичний характер. І це дійсно так, оскільки політичні 
партії, будучи частиною суспільства, слугують формуванню політич-
ної волі громадян, і безумовно право на їх створення є важливішим 
політичним правом. 

Можна також розглядати політичні права і свободи як права грома-
дянина в сфері державного та суспільно-політичного життя, а також 
в якості деякої системи, елементами якої є: права на участь в управлінні 
державними та суспільними справами, право на об’єднання, свободу 
слова, друку, зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій. 
Право на референдум, на наш погляд, треба розглядати як самостійне 
суб’єктивне і колективне право, а до групи прав на участь необхідно 
включити активне і пасивне виборче право. 

Але досліджуючи цю проблему з іншого боку, важливо зазначи-
ти, що до числа політичних прав відносяться також право на вільне 
пересування, вибір місця перебування та проживання. Зазначені 
права, на наш погляд, відносяться до особистих прав, оскільки воно 
є істотним елементом свободи самовизначення особистості, умовою 
професійного і духовного розвитку людини, його гідного життя. 

Викладений перелік політичних прав і свобод людини й грома-
дянина доповнюється правом на участь у здійсненні правосуддя. 
Дане право надає кожному громадянину можливість без будь-якої 
дискримінації зайняти посаду судді або бути присяжним засідателем. 
Можна також окремо виділяти активне і пасивне виборче право. І все 
ж таки характеризуючи політичні права громадян не можна забувати 
про право на інформацію, яке теж відноситься до групи прав людини 
й громадянина, яка нами досліджується. При ґрунтовному аналізі 
політичних прав і свобод громадян, на нашу думку, можна запропо-
нувати і інший поділ зазначеної групи прав людини й громадянина, 
тобто групу прав на участь у суспільно-політичному і державному 
житті країни, групу прав на участь в управлінні виробництвом і групу 
прав, які забезпечують свободу думок. 
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По мірі того, як розвивались та удосконалювались політичні права 
і свободи людини й громадянина до них відносились права, які відо-
бражали належність особи до держави (право на громадянство, його 
зміну, право притулку); права та законні інтереси, які випливають 
з принципу рівності громадян перед законом (право на проведення 
публічних заходів, право на рівний доступ до державної служби тощо); 
права, які спрямовані на здійснення принципів народовладдя (виборчі 
права, право на референдум тощо); політичні свободи (свободу друку і 
думок, висловлювань; свободу об’єднань). Слід підкреслити, що данні 
види політичних прав представляють найбільший інтерес, оскільки 
вони є перспективними для вироблення критеріїв їх класифікації. Крім 
того, існує загальноприйнята точка зору про те, що до числа політич-
них прав і свобод відноситься право на самовизначення народу і право 
на громадянство. Така позиція представляється нам вельми спірною. 

Стаття 1 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 
закріплює право народів вільно встановлювати свій політичний статус 
та вільно визначати свій економічний, соціальний і культурний роз-
виток. Конституція України також закріплює дану свободу. Дійсно, 
вказана свобода, з одного боку, є політичною, але з іншого вона є уні-
версальною і розвивається через всю сукупність громадянських прав і 
свобод. Право на самовизначення включає в себе і неполітичні права 
і свободи, наприклад, право власності, свободу праці та інші. 

Що ж стосується права на громадянство, яке є також політичним 
правом, то тут, на наш погляд, можна поспоричатися. І пояснити 
це можна так: фізична особа (громадянин, іноземний громадянин, 
апатрид) має суб’єктивні права, які реалізуються в конкретних пра-
вовідносинах з приводу виникнення або припинення громадянства 
(право подання клопотання про прийняття до громадянства, про 
вихід з нього тощо). Але це не є суб’єктивним правом громадянства, 
а суб’єктивне право з приводу громадянства. Вище ми вже визначили 
громадянство як певний політико-правовий стан людини, і тому до-
цільно не включати його до системи політичних прав і свобод. 

Після здійсненого вище аналізу суб’єктивних політичних прав і 
свобод громадян, в першу чергу, слід виділити право на участь в управ-
лінні державними і суспільними справами, яке заперечує включення 
громадян до сфери прийняття та здійснення державних рішень та до 
сфери політики. На нашу думку, дане право є «стержневим» політич-
ним правом, гарантіями і формами реалізації якого виступає низка 
інших прав, зокрема: право обирати і бути обраним, право брати участь 
у референдумі, право на рівний доступ до публічних функцій і посад, 
а також на участь у здійсненні (відправленні) правосуддя. Як особливу 
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групу політичних прав і свобод, свободу слова, слід виділити свободу 
думки, ідеї і судження, право їх розповсюджувати, свободу друку, сво-
боду доступу до джерел інформації. До числа інших політичних прав 
і свобод слід включити свободу зборів, мітингів, демонстрацій, право 
на об’єднання (свобода спілок і асоціацій) та право на звернення (право 
петицій). Але основоположним серед політичних прав і свобод людини 
й громадянина є право брати участь в управлінні справами держави, 
яке здійснюється як безпосередньо, так і через представників (право 
на участь громадян в референдумі, право обирати і бути обраними 
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, право 
на рівний доступ до державної служби, право на участь у здійсненні 
правосуддя, право на звернення та право на об’єднання). 

На наш погляд, до політичних прав і свобод людини й громадянина 
відноситься: право на участь в управлінні справами держави, право 
на інформацію, виборчі права, право на звернення, право на рівний 
доступ до державної служби, право на об’єднання, свобода думки і 
слова, свобода зборів, мітингів, демонстрацій, походів і пікетувань. 

Треба відмітити, що підставою для класифікації політичних прав і 
свобод може бути їх реалізація залежно від кількості суб’єктів. Так, на-
приклад, можна виділити політичні права, які можуть бути реалізовані 
індивідуально (право на рівний доступ до державної служби, право 
на звернення), і ті, які здійснюються колективно (право на об’єднання, 
право на проведення зборів, мітингів). 

За співвідношенням прав, на нашу думку, слід виділити основні 
і похідні політичні права, зокрема, право брати участь в управлін-
ні справами держави є основним правом, а виборчі права, право 
на рівний доступ до державної служби, на здійснення правосуддя є 
похідними правами. Залежно від універсальності політичних прав їх 
можна поділити на: а) виключно політичні права, наприклад, право 
обирати і бути обраним, право брати участь в референдумі, право 
на рівний доступ до державної служби; б) політичні права, які мають 
змішаний характер, що сприяють реалізації не тільки досліджуваної 
групи прав, але й інших прав і свобод людини й громадянина, напри-
клад, право на звернення. 

На наш погляд, до основних публічно-політичних прав і свобод слід 
віднести, в першу чергу, свободу думки і слова, представляючи їх як сим-
вол зв’язку людини з його переходом до суспільно-політичного життя. 
Ми певні, що такий підхід є вельми обґрунтованим, оскільки зазначені 
свободи є скоріше елементами інституту громадянських (особистих) 
прав і свобод. З іншого боку, свободу думки і слова можна розглядати 
виключно в системі особистих прав людини й громадянина. Серед 
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інших політичних прав і свобод людини й громадянина слід виділити 
право на інформацію, право на об’єднання, право на маніфестації, пра-
во на участь в управлінні справами держави та на здійснення місцевого 
самоврядування, виборче право та право на звернення. 

Справа в тому, що віднесення окремих прав до розряду політич-
них представляється спірним і можна скласти цілісний погляд на їх 
перелік: виборчі права; право на участь у справах держави; право 
на масові (публічні) заходи; свобода спілок; свобода друку та засобів 
масової інформації; право петицій та право страйк. 

Отже, особливістю системи політичних прав і свобод людини й гро-
мадянина є те, що кожне право має одночасно різні характеристики, 
параметри і функції, воно проявляється в різних формах та несе відби-
ток не тільки своєю субстанційністю, але й місцем у загальній системі. 
Людська діяльність вельми різноманітна, в тому числі в сфері політи-
ки, у зв’язку з чим, визначити вичерпний перелік політичних прав і 
свобод є абсолютно безперспективним. Не випадково, досліджуючи 
вищенаведені класифікації. Ми бачимо різні міркування щодо даної 
групи прав, які розходяться у віднесення окремих конституційних 
прав і свобод громадян до того чи іншого виду. Так, свободу думки і 
совісті можна інтерпретувати і як особисту, і як політичну свободу. 

Враховуючи викладене, нам представляється обґрунтованим 
розглядати подібні права і свободи як суміжні. Дослідження таких 
прав і свобод необхідно вести враховуючи специфіку кожного конс-
титуційного інституту прав і свобод, що дозволить не допустити 
постійних розбіжностей щодо змісту тієї чи іншої групи. Оскільки 
предметом даної статті є політичні права і свободи, то суміжні права 
і свободи можуть розглядатися лише враховуючи інтереси нашого 
дослідження. 
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ОРгАНІЗАцІйНО-ПРАВОВИй МЕхАНІЗМ 
ЗАБЕЗПЕчЕННя фОРМУВАННя ІдЕНТИчНОсТІ 

сПІЛЬНОТИ гРОМАдяН В УКРАїНІ
Утвердження загальнонаціональної ідентичності громадянського типу 

в Україні постає особливим завданням державотворення, що є основою для 
здійснення суспільно необхідних реформ, легітимації політичного устрою, 
подальшого становлення громадянського суспільства та утвердження 
національної єдності. Очевидно, це й зумовлює актуалізацію дискурсів 
ідентичностей, особливо у сфері проблем коеволюції ідентифікаційних 
пошуків та інституціонального розвитку. Організаційно-правовий механізм, 
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