
Шановні студенти!  Заняття буде проходити  на платформі Google meet  

(посилання на конференцію буде  надіслано в ваші групи в Вайбері в режимі 

реального часу).      

Тема 2.3 Взаємозв’язок та взаємодія суспільства, держави і права 

Семінарське заняття 5 

Тема: Громадянське суспільство і держава 

Мета: сформувати стійкі знання студентів щодо ознак, структури 

громадянського суспільства та визначити шляхи формування громадянського суспільства 

в Україні. 

План 

1. Концепція громадянського суспільства: витоки формування. 

2. Поняття та ознаки громадянського суспільства. 

3. Структура громадянського суспільства. Держава і громадянське суспільство. 

4. Формування громадянського суспільства в Україні. 

Ключові поняття та категорії: громадянське суспільство, структура 

громадянського суспільства, соціальна підсистема, економічна підсистема, політична 

підсистема, духовно-культурна підсистема, інформаційна підсистема. 

Реферати 

1. Механізм реалізації принципів побудови громадянського суспільства в Україні. 

2. Проблеми розвитку громадянського суспільства та шляхи подолання їх. 

3. Наукові підходи до розуміння громадянського суспільства. 

4. Перспективи формування громадянського суспільства в Україні 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Як формувалася концепція громадянського суспільства ? 

2. Які передумови виникнення громадянського суспільства в Україні 

3. Сформулюйте поняття і ознаки громадянського суспільства. 

4. Визначіть норми Конституції України, в яких закріплено принцип 

громадянського суспільства. 

5. Які організації належать до структури громадянського суспільства ? 

6. Чи можуть державні органи входити до структури громадянського суспільства ? 

Чому? 

7. Яка роль і значення структурних елементів громадянського суспільства в 

розвитку держави? 

8. Проаналізуйте роль засобів масової інформації у розвитку громадянського 

суспільств 

9. Визначте специфіку становлення громадянського суспільства при 

демократичному, авторитарному та тоталітарному режимах. 

10. Які проблеми існують у становленні громадянського суспільства в сучасній 

Україні? 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. Процес становлення громадянського суспільства охоплює 

десятки століть, починаючи ще в античних державах, знаходить своє продовження у 

вільних містах магдебурзького права, реалізується в новітні часи в багатьох державах 

сучасного світу. Поняття «громадянське суспільство» введено в науковий обігу XVII 

столітті. Вважається, що вперше його використав видатний мислитель, філософ і вчений 

Г. Лейбніц (1646-1716) Студентам потрібно звернути увагу на ідеї громадянського 

суспільства, які розвинули Т. Гоббс (1588-1679) і Дж. Локк (1632-1704) - видатні 

англійські філософи, Ш. Монтеск'є (1689-1755) - знаменитий французький правознавець і 

політичний мислитель, Ф. Гегель (17701831) - один з найвідоміших і впливових філософів 



в історії людства та ін. Щодо етапів становлення громадянського суспільства (за Скакун 

О. Ф.), то їх можна виділити три: процес визрівання передумов; формування 

громадянського суспільства в найбільш розвинених буржуазних країнах; розвиток 

постіндустріального суспільства. 

До другого питання. Висвітлюючи це питання, потрібно сформулювати 

визначення, розкрити напрями функціонування громадянського суспільства. 

Громадянське суспільство потрібно розглядати як систему взаємодії вільних і 

рівноправних громадян, їх об’єднань, що добровільно сформувалися і перебувають у 

відносинах конкуренції і солідарності поза безпосереднім втручанням держави. Важливо 

проаналізувати ознаки громадянського суспільства, до яких потрібно віднести: 

громадянське суспільство не існує до держави і поза державою; складається із суб’єктів 

вільних і рівноправних громадян; має певну самостійність щодо держави; впливає на 

створення і функціонування державних органів у власних інтересах; розвивається і 

взаємодіє з державою в межах права. Студенти повинні визначити суть принципів 

побудови громадянського суспільства, до яких потрібно віднести такі: пріоритетність 

прав, свобод людини і громадянина, законності, свободи вибору, принцип 

саморегулювання, економічний плюралізм, соціально- політичний плюралізм, 

незалежність засобів масової інформації тощо. 

До третього питання. Студентам потрібно звернути увагу на достатньо складну 

структуру громадянського суспільства і охарактеризувати основні її підсистеми: соціальну 

підсистему, яка охоплює спільноти людей і взаємини між 

ними; економічну підсистему, що передбачає сукупність економічних інститутів та 

відносин, у які вступають люди під час реалізації відносин власності, виробництва, 

розподілу, обміну та споживаннясукупного суспільного продукту; політичну підсистему 

складається з організацій — держави, політичних партій, суспільно- політичних рухів і 

відносин між ними; духовно-культурну підсистему, яка створюється з відносин між 

людьми, їх об'єднаннями, державою і суспільством загалом з приводу духовно-

культурних благ і відповідних установ та інститутів, через які реалізуються ці відносини 

(освітні, наукові, культурні, релігійні установи); інформаційну підсистему — наслідок 

спілкування людей один з одним безпосередньо й через засоби масової інформації.  

До четвертого питання. Важливо розкрити основні напрямки діяльності держави 

щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, в тому числі: закріплення і розвиток 

його інститутів, стимулювання активності населення, проведення активної соціальної 

політики, ліквідація негативних соціальних явищ тощо. Також слід звернути увагу на три 

підходи до співвідношення громадянського суспільства і держави: держава і громадянське 

суспільство виступають, як соціальні системи, що збігаються; як різні соціальні системи, 

де первинною є держава, що контролює громадянське суспільство; як різні соціальні 

системи, держава виконує підлеглу роль щодо громадянського суспільства. Студентам 

потрібно визначити проблеми, які існують в Україні щодо побудови громадянського 

суспільства і шляхи їх подолання. 
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