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розглядаються не як джерело права, а як засіб обґрунтування, додаткової ар-
гументації судового рішення; 

Відмітимо, що у федеративних державах, зокрема, до джерел конститу-
ційного права відносять також конституції суб’єктів федерації, акти органів 
місцевого самоврядування, тощо.  

Необхідно звернути увагу і на те, що у державах із тоталітарними ре-
жимами важливе значення мають документи правлячих партій. 

Отже, під джерелами конституційного (державного) права розуміють 
зовнішні форми закріплення конституційно-правових норм, способи надання 
цим нормам загальнообов’язкового характеру, офіційні способи їх закріплення.  
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ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

Сучасний розвиток України, як демократичної, правової та соціальної 
держави, характеризується змінами у політичній, економічній, культурній та 
соціальній сферах, станом протиборства партій та громадських рухів, зітк-
ненням позицій різних соціальних груп. Вищезазначені процеси й обумов-
люють актуальність дослідження такої проблеми як політичний плюралізм, 
оскільки політичний плюралізм виступає одним із головних принципів демо-
кратичної держави. якою і є Україна. 

Проблемі політичного плюралізму присвячено чимало праць вітчизня-
них та зарубіжних учених. Поняття «політичного плюралізму» має досить 
широке тлумачення, однак можливо виділити одну властивість, яка об’єднує 
всі підходи до його розуміння: принцип політичного плюралізму виступає 
повним запереченням політичного монополізму в житті суспільства. 

У науково-юридичній літературі політичний плюралізм розглядається 
як система суспільних відносин, яка передбачає існування і конкуренцію різ-
номанітних політичних сил; як принцип пристрою й функціонування полі-
тичної системи, який спрямований на задоволення потреб населення, знахо-
дження оптимальних політичних рішень та шляхів суспільного розвитку. 

Слід звернути увагу на думку В. В. Якімова, який зазначає, що забезпе-
чення принципу політичного плюралізму відбувається одразу на кількох рів-
нях. З одного боку, це забезпечення функціонування багатопартійної системи, 
оскільки саме політичні партії виступають носіями і одночасно реалізаторами 
тих політичних ідей і концепцій, які притаманні сучасному демократичному 
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суспільству. З іншого боку – це будь-які інші прояви, які включають у себе: 
механізми зміни політичних еліт, урівноваження централізації державної вла-
ди принципом децентралізації, наявність інституту політичної опозиції, роз-
маїття політичних ідей і теорій тощо. 

Як відомо, найважливішим проявом політичного плюралізму є багато-
партійність, нормальне функціонування якої можливе шляхом визнання і під-
тримки базових цінностей, ідеалів та цілей суспільного розвитку.  

Багатопартійність в Україні відображена в законі України «Про полі-
тичні партії в Україні» та у ст. 15 Конституції України, у якій зазначається, 
що «суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної багатомані-
тності». 

На сьогодні функціонування в Україні чисельної кількості політичних 
партій говорить про те, що політичний плюралізм в нашій державі має місце 
та виступає одним з основних чинників її розвитку.  

На нашу думку, існування політичного плюралізму в Україні є позити-
вним явищем, оскільки населення нашої держави має можливість відкрито 
висловлювати власні позиції, свої політичні погляди та ідеї, ставлення до по-
літичних інститутів через своїх представників у політичних і громадських ор-
ганізаціях, тим самим реалізовувати своє право на свободу думки і слова, на 
вільне вираження своїх поглядів і переконань, яке передбачене ст. 34 Консти-
туції України. 
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