
Тема лекції 5.  Взаємозв’язок та взаємодія суспільства і держави і права 

 План 

1. Держава, її співвідношення із суспільством.  

2. Право й економіка. Право та політика. 

3. Формування громадянського суспільства в Україні. 

Шановні студенти, Вам необхідно опрацювати наступні види завдань для  визначення 

рівня знань, умінь та навичок 

1. Переглянути інформацію за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=EBjWEQesJ48 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи 

С.р. 1. Поняття «громадянське суспільство» та його ознаки. 

2. Структура громадянське суспільство. 

Бажаю успіхів 

Держава є досконалим союзом 

вільних людей, укладеним для дотримання 

права й загальної користі. 
Г. Грацій 

І. Держава виділилася із суспільства на відомій ступіні його зрілості. Суспільство — 

мати держави, і відповідно держава — дитя суспільства, продукт суспільного розвитку. Яке 

суспільство — таке і держава. Держава виявляє турботу про чи суспільство, навпроти, чи 

паразитує навіть розтрощує суспільний організм. У міру того як суспільство переходить у 

своєму поступальному розвитку від однієї формації до іншої, від нижчої ступіні до вищого, 

міняється і держава. Воно також стає більш зробленим і цивілізованим. 

Виявлення закономірностей співвідношення цивільного суспільства і держави дозволяє 

правильно проаналізувати весь шлях, пройдений людством, зрозуміти сучасні проблеми 

державності, побачити перспективи політичних і власне державних форм, у яких 

розвиваються живі суспільства різних країн. Саме суспільство не є простою сукупністю 

індивідів. Це складний соціальний організм, продукт взаємодії людей, визначена організація 

їхнього життя, зв'язане насамперед з виробництвом, обміном і споживанням життєвих благ. 

Суспільство — складна динамічна система зв'язку людей, об'єднаних сімейними узами, 

груповими, становими, класовими відносинами. Це така спільність індивідів, де діють уже не 

біологічні, а соціальні закони. Глобальні проблеми виживання людського роду сьогодні 

стають визначальними для нормального суспільного розвитку. 

Розгляд суспільства як сукупність суспільних відносин дозволяє, по-перше, підходити 

до йому історично (виділити різні суспільні формації, розрізняти етапи розвитку суспільства), 

по-друге, виявити специфіку головних сфер громадського життя (економічної, духовної), по-

третє, називати суб'єктів соціального спілкування (особистість, родина, нація, держава й ін.). 

Політичні форми громадського життя зв'язані з політичною організацією суспільства, 

його політичною системою, у яку як складену частину входить і держава. Політична система 

— це стійка форма людських відносин, за допомогою якої приймаються і проводяться в життя 

авторитарні-владні для всіх членів чи суспільства для їхньої частини рішення. 

Політична система містить у собі чотири підсистеми; 

1) політичні організації; 

2} політичні норми; 

3) політичні відносини; 

4) політичну ідеологію. 

Політичну систему суспільства утворять різноманітні організації, інститути, заснування 

боротьби за владу, за її утримання, використання, організацію і функціонування. 

Співвідношення цивільного суспільства і його політичної системи — це співвідношення 

змісту і форми. Які люди, які їхні потреби й інтереси, як вони задовольняють свої потреби, у 

які класи і групи входять і які інтереси лежать в основі природно-історичних утворень людей 

— усе це відбивається на політичних інститутах. 

Держава у співвідношенні з природою повинна характеризуватися вольовим критерієм, 

тобто здатністю: а) організовувати ефективне користування природними ресурсами; б) 

https://www.youtube.com/watch?v=EBjWEQesJ48


створювати сприятливі умови для розвитку і функціонування природних ресурсів; в) 

забезпечувати охорону і захист природи; г) здійснювати роботу, спрямовану на відтворення 

природних багатств. 

Держава розвивається відповідно до розвитку економіки. Вона: юридично визначає 

допустимі форми власності (публічну і приватну, колективну й індивідуальну); регулює розподіл 

матеріальних благ; формує, охороняє та захищає існуючий правопорядок. 

Держава володіє, користується і розпоряджається своїм майном та визначає: суб'єктів і 

розміри податків; мінімальну заробітну плату і пенсію; нормування праці; тривалість робочого 

часу і часу відпочинку; правила технічної, екологічної безпеки праці і виробництва, санітарії та 

ін. 

Діяльність держави не завжди відповідає потребам розвитку економіки. Вона ложе 

стримувати чи протидіяти об'єктивним потребам розвитку економіки. Це залежить від того, на 

яких прогресивних чи консервативних із точки зору потреб розвитку економіки ідеологічних 

позиціях перебувають сили, які на цей момент контролюють організацію і діяльність 

державного апарату. 

Політика держави охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. В її основі лежать 

потреби народу, нації, соціальних прошарків і груп, особи і самої держави, інших соціальних 

суб'єктів. 

Держава займає центральне місце у політичній системі суспільства, бо:  

 виступає офіційним, тобто формальним, представником усього населення країни через 

представницький вищий орган законодавчої влади;  

 є уособленням суверенітету народу (нації), результатом реалізації права народу на 

самовизначення;  

 здатна забезпечити і захистити основні права людини, всіх людей, що перебувають на її 

території;  

 покликана задовольняти загальносоціальні потреби, вирішувати загальносуспільні справи, 

виконувати загальносоціальні функції даного суспільства;  

 має у своєму розпорядженні апарат, необхідний для виконання вказаних функцій;  

 встановлює загальнообов'язкові для всіх суб'єктів суспільного життя правила поведінки — 

юридичні норми;  

 володіє владою суверенною, тобто верховною, самостійною і формально незалежною. 

Державі, як елементові політичної системи, притаманні такі ознаки:  

 наявність території, тобто частини земної кулі, що відокремлена кордонами, на яку 

розповсюджуються повноваження держави і де проживає населення, усі громадяни даної 

держави;  

 суверенітет;  

 державна влада;  

 державний апарат, як система державних органів, які здійснюють завдання і функції 

держави;  

 повноваження видавати юридичні норми. 

Нація і держава — категорії, які знаходяться у різних площинах, але від того, на якому 

рівні відбуваються відносини між ними, залежить стабільність суспільства. Держава — це 

політична форма організації суспільства, а нація — політична форма організації етносу. 

Питання про первинність тієї чи тієї категорії визначається по-різному: чи нація утворює 

національну державу, чи, навпаки, в межах національної держави формується нація? 

Національна держава не може обмежитися обстоюванням прав та інтересів виключно 

так званого титульного етносу, вона обов'язково повинна дбати про права й інтереси всіх 

етносів, які населяють країну. Тільки у такий спосіб можливо використати національну 

свідомість та емоційність, перетворивши її з руйнівної сили на націотворчу. 

Головним питанням державного регулювання міжетнічних відносин є врахування 

етнонаціонального чинника в державному устрої України. Недостатньо проголосити в 

Конституції рівність усіх етносів, що проживають у державі, необхідно реально забезпечити 

її. Саме на це й має бути спрямована етнонаціональна політика держави. Від чіткого 

дотримання основних засад концепції етнополітичного розвитку залежатиме, чи 



співпрацюватимуть держава й нація, чи переможе політика протистояння і формула, що 

усувала б ці суперечності, так і залишиться незнайденою. 

 

ІІ. Право "живе" в оточенні різних соціальних явищ, які впливають на нього, але й вони 

відчувають його вплив. До таких явищ належать економіка і політика. 

Яким є співвідношення права і економіки ? 

Економіка - одна зі сторін матеріального виробництва в широкому значенні цього 

поняття, друга сторона - соціальна сфера суспільства, що забезпечує існування і відтворення 

фізичного життя людини. Взаємодія цих сторін матеріальних відносин є об'єктивною основою 

формування права.  

Економіка впливає на право або безпосередньо, або опосередкованим шляхом - через 

державу, політику, правосвідомість та ін. Безпосередній вплив економіки на право 

проявляється в праві держави розпоряджатися засобами виробництва, які знаходяться в її 

власності. Найтиповішим є опосередкований вплив економіки на право. Це виявляється у 

визначенні державою розміру податків, мінімуму заробітної плати, строку відпустки, 

встановлення правил екологічної і технічної безпеки та ін. 

Зворотний вплив права на економіку відбувається у три основні способи: 

- право закріплює сформовані економічні відносини, гарантує їх стабільність (право як 

закріплювач); 

- право стимулює створення і розвиток нових економічних відносин, якщо для цього є 

відповідні умови (право як стимулятор); 

- право підтримує і охороняє існуючі економічні відносини, особливо такі, що знов виникли 

(право як охоронець). 

Розглянемо кожний із зазначених способів. 

1. Необхідність правової форми регулювання певних економічних відносин об'єктивно 

породжується економічними потребами суспільства. Виступаючи як закріплювач 

сформованих реальних відносин в економіці (напр., визначення учасників ринкових відносин 

за допомогою реєстраційної діяльності компетентних органів держави), право забезпечує їхню 

стабільність. Право відповідає матеріальним умовам життя, обумовлене ними, фіксує їх. Воно 

не може бути вище ніж рівень економічного розвитку суспільства. Приміром, не можна 

вимагати, щоб в Україні були встановлені такі самі норми права, як у США, про забезпечення 

старості, про допомогу по безробіттю тощо, оскільки, не маючи під собою реальної 

економічної підстави, вони не будуть виконані. 

2. В умовах трансформації економічної системи суспільства право може виступати як 

певний стимулятор розвитку цих відносин. Право не може насаджувати ринкові відносини, 

але може сприяти їхньому розвитку. Воно здатне зняти перепони на шляху до ринку, створити 

додаткові економічні стимули, закріпити економічні основи ринкової динаміки, визначити 

коло суб'єктів ринкових відносин та ін. В Україні право стимулювало забезпечення 

економічної свободи, розвиток права приватної власності, затвердження рівноправності форм 

власності, захист бізнесу від надмірного регулюючого впливу держави, запобігання 

забрудненню довкілля та ін. Проте нові, більш розвинуті за своїм наповненням виробничі 

відносини, не можуть з'явитися раніш, ніж будуть підготовлені необхідні матеріальні 

передумови. 

3. Право впливає на економіку, виступаючи як охоронець існуючих економічних 

відносин. Це виражається в забороні законом порочних засобів ведення господарства та 

комерції; застосуванні санкцій при зловживанні рекламою, товарними знаками тощо 

(антимонопольне законодавство). Це проявляється в регламентації порядку вирішення 

ринкових справ і спорів про право; відновленні порушеного становища, відшкодуванні шкоди; 

встановленні юридичної відповідальності, насамперед матеріальної - із волі потерпілої 

сторони (а не за вказівкою зверху). 

Отже, визначаючись економікою, право справляє зворотний вплив на економіку - або 

сприяє розвитку економіки, прискорює її, або гальмує поступальний рух уперед. Гальмування 

відбувається в тому разі, коли економічні вимоги в праві відбиваються в перекрученому 

вигляді.  



Яким є співвідношення права і політики ? 

Політика - це система відносин між людьми та їх об'єднаннями з приводу влади, 

держави, демократії. Боротьба за владу та її утримання, участь у справах держави, формування 

і функціонування інститутів демократії - це сфера політики. 

Політика з'явилася разом із державою. Інші суб'єкти політичної системи (партії, 

громадські об'єднання тощо) формувалися поступово, набуваючи навички впливу на розробку 

і здійснення політики. Політика може проводитися в різних територіальних рамках - держави, 

регіону, області, міста, району тощо. Ми розглядаємо політику держави, яка (політика) може 

бути визначена як стратегічний курс держави (має три види діяльності: виробітку курсу 

політики, вибір цього курсу, реалізація вибраного курсу). Вироблення курсу політики, як 

правило, - прерогатива політичних партій. Виборці, що голосують на виборах за програму тієї 

чи іншої партії, вибирають курс політики держави. Реалізація вибраного курсу політики 

здійснюється через механізм держави урядом, сформованим партією (або блоком партій), яка 

перемогла на виборах. Держава відповідальна за реалізацію політичного курсу, який повинен 

відповідати інтересам суспільства. 

Політика і право тісно взаємозалежні. Процес прийняття закону (законодавчий 

процес) також є політичним за своїм характером. Принципи справедливості та свободи, 

закладені в праві, здійснюються соціальними групами, класами, народами (націями), а процес 

їх реалізації в будь-якому випадку набуває політичного характеру. Наприклад, політичний 

характер має рішення населення Криму про самовизначення у формі Автономної Республіки 

в складі України або прийняття нової Конституції Автономної Республіки Крим у 1998 р. 

Якщо принципи справедливості та свободи вірно відбиваються в політиці і згодом одержують 

законодавче закріплення, можна сказати, що політика відповідає праву. Якщо політика 

спотворює принципи справедливості та свободи, то відповідною праву вона не стає й існує у 

формі довільного законодавства. Актуально звучать нині слова Іммануїла Канта: "... усій 

політиці слід преклонити коліна перед правом...". 

Право залежить від політики: 

— будь-які інтереси людей перед тим, як стати правом, мають бути опосередковані державною 

політикою (діяльністю законодавчих та інших правотворчих органів держави); 

— політика в праві формується у вигляді формально закріплених прав та обов'язків. 

Політичні вимоги стають правом лише в тій мірі, у якій вони закріплені в системі 

загальнообов'язкових норм, що охороняються державою. 

Політика залежить від права, яке є засобом вираження політики, її реалізації, гарантом 

пропаганди на користь визначеної політики. 

Право впливає на політику: 

- конституційно закріплює політичний лад суспільства, механізм дії політичної системи (поділ 

влади, політичний плюралізм, статус партій, виборче право та ін.), політичні права та свободи 

громадян; 

- робить легітимними політичні рішення і органи державної влади, що забезпечує їм підтримку 

населення (у тому числі не допускає протидії владі у разі прийняття непопулярних рішень), 

визначає межі та можливості діяльності як опозиції, так і правлячих структур; 

- гарантує (охороняє і захищає) політичні права і свободи громадян, забезпечує механізм їх 

реалізації. 

Право виступає як своєрідний індикатор зрілості політики того чи іншого класу, народу 

(нації), держави. 

У демократичній державі легітимація офіційної політики передбачає її відповідність 

праву, а легалізація - закріплення в правовому законі. 

Виділяють три види суб'єктивних прав: 

- природні права, дані людині від народження, незалежно від того, закріплені вони в законі чи 

ні; 

- суб'єктивні права, що випливають із норм об'єктивного права, тобто встановлених державою 

(це - суб'єктивне юридичне право-. 

- суб'єктивні права, що виникають у процесі встановлення певних відносин. 

 



ІІІ. Громадянське суспільство — це сукупність усіх громадян, їх вільних об'єднань та 

асоціацій, пов'язаних суспільними відносинами, що характеризуються високим рівнем 

суспільної свідомості, політичної культури, які перебувають за межами регулювання держави, 

але охороняються та гарантуються нею. 

Правовою базою для формування громадянського суспільства в Україні є 

положення Конституції України, хоч у її тексті цього терміна немає. У нашій державі сьогодні 

відбувається поступовий процес становлення громадянського суспільства, який ще дуже 

далекий від завершення. В Україні сформовані органи влади різного рівня, але громадянське 

суспільство характеризує не лише наявність «владної піраміди», але й ефективність її 

Функціонування, чого на практиці у нашій державі ще не спостерігається. 

Для громадянського суспільства характерна система представництва інтересів різних 

груп населення у вигляді об'єднань громадян. В умовах громадянського суспільства партії 

виражають інтереси та формулюють політичні пріоритети певних соціальних груп, а в Україні 

партії ще недостатньо сприяють належному встановленню каналів зв'язку між державою та 

громадянами. Чимало партій — особливо під час виборчих кампаній — намагаються показати 

себе представниками інтересів не певних соціальних груп, а всього народу, що є популістсь-

ким недалекоглядним кроком. 

Нерозвиненість громадянського суспільства в Україні простежується у загрозливо 

низькому рівні залученості громадян до організованої громадсько-політичної діяльності і 

дуже низькому рівні політичної ефективності (оцінка суб'єктом своєї змоги впливати на 

політичні події та рішення). Для становлення громадянського суспільства в Україні необ-

хідною є реструктуризація українського суспільства. 

В Україні процес визрівання і становлення громадянського суспільства є необхідною 

передумовою її переходу до правової держави. Деякі спроби ввести принципи правової 

держави без наявних структур громадянського суспільства на практиці виявилися лише 

деклараціями, не підкріпленими соціально-економічними перетвореннями. На думку вчених, 

формування громадянського суспільства в Україні та інших країнах СНД матиме тривалий і 

затяжний характер, бо тоталітаризм з його надмірною політизацією суспільних процесів не 

створив умови для його швидшого визрівання. Такими передумовами становлення грома-

дянського суспільства є: 

 володіння кожного члена суспільства правом конкретної власності чи правом на 

використання і розпорядження власністю, на виготовлений ним суспільних продукт (це 

базова, фундаментальна основа громадянського суспільства); 

 наявність розвинутої соціальної структури, яка відображає різноманітність інтересів 

усіх соціальних груп суспільства (як наслідок дії попередньої умови); 

 достатньо високий рівень соціального, духовного, психологічного розвитку 

особистості, її внутрішньої свободи і здатності до самостійної діяльності та 

самореалізації. 

За відсутності таких передумов процес формування громадянського суспільства просто 

неможливий. Для України також характерні відсутність реальних інститутів громадянського 

суспільства, повноцінних впливових політичних партій як виразників інтересів певних 

соціальних груп, незалежних від держави громадських організацій, достатньої кількості поза 

державних, економічних структур. 

Певна річ, Україна, яка стала на шлях свого відродження, потребує опрацювання власної 

концепції співвідношення особи, суспільства і держави, механізмів формування влади й 

розвитку демократії. Цьому повинно передувати вивчення відповідного світового наукового і 

практичного досвіду Йдеться, зокрема, як про теоретичні дослідження проблем 

громадянського суспільства, правової держави, прав і свобод людини і громадянина, так і про 

світову практику їх конституційного і законодавчого інституювання.    
 


