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1. Поняття громадянського суспільства. 

Ідея громадянського суспільства своїм корінням сягає Давніх Греції та Риму, 

знаходить теоретичне втілення в працях Аристотеля, Цицерона.  

Громадянське суспільство розуміють як спільноту рівноправних громадян, яка 

не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради спільного блага. 

 Головним суб’єктом такого суспільства є людина, у ньому вільно розвивається 

індивідуальне та колективне життя, децентралізована державна влада і місцеве 

самоврядування, демократично вирішуються суспільно-політичні проблеми на основі 

виважених відносин. 

 Мислителі античності під громадянським суспільством розуміли політичну 

державу, яка поєднувала такі найважливіші сфери суспільства, як сім’я, релігія, освіта, 

культура. 

 В період середньовіччя завдяки християнському віровченню стали розрізняти 

державну та приватну сфери (Богові – Богове, кесарю – кесареве). Формується 

уявлення про громадянське суспільство як про засіб обмеження державної влади, 

стримування її авторитарності. 

В часи Відродження сформувалось переконання, що надмірно розширена сфера 

впливу держави стримує творчий, вільний розвиток особи і заважає її волевиявленню. 

Впровадження у вжиток поняття «громадянське суспільство» пов’язано з ідеєю 

«природних прав» людини (ХVІІ – ХVІІІ ст.)  

Розрізнення громадянського суспільства і держави започаткував Ж.-Ж.Руссо в 

праці «Міркування про походження і засади нерівності поміж людей». 

Головна заслуга у розробці концепції громадянського суспільства належить 

Г.Гегелю, який розглядав цей феномен як комплекс приватних осіб, класів, груп, 

інститутів, взаємодія яких регулюється цивільним правом, і які прямо не залежать від 

політичної держави. 

Марксисти вважали, що політична держава віддзеркалює політичний інтерес, а 

громадянське суспільство – приватний. 

В українській політичній думці ХХ ст. проблеми громадянського суспільства 

розглядав В.Липинський. Він розглядав його як людей певної території, які не живуть 

за рахунок виконання державних функцій, не в змозі безпосередньо здійснити свої 

«хотіння», застосовувати силу фізичного примусу. 
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Громадянське суспільство у політичний науці розглядають як соціальне 

утворення, що протистоїть державі. Воно є сукупністю неполітичних (економічних, 

духовно-моральних, релігійних, національних) відносин у суспільстві, виступає як 

сфера реалізації економічних, соціальних, етнонаціональних, культурних та інших 

громадських інтересів, що перебувають поза безпосередньою діяльністю держави, що 

опосередковує їх відносини з індивідами. 

 

2. Суть та функції громадянського суспільства. 

Громадянське суспільство – суспільство громадян із високим рівнем 

економічних, соціальних, політичних, моральних і культурних рис, яке спільно з 

державою утворює розвинені правові відносини; це сукупність усіх громадян, їх 

вільних об’єднань та асоціацій, пов’язаних суспільними відносинами. 

Формування громадянського суспільства пов’язано з утвердженням буржуазного 

ладу. Розвинене громадянське суспільство передбачає існування демократичної 

правової держави, яка покликана задовольняти й захищати інтереси та права громадян. 

Передумови громадянського суспільства: 

- ринкова економіка з властивою їх багатоманітністю форм власності; 

- множинність незалежних політичних сил і партій; 

- недирективно формована громадська думка; 

- вільна особистість з розвиненим почуттям власної гідності. 

Основа громадянського суспільства – життя індивідів як приватних осіб, 

сукупність вільно встановлених ними міжособистісних зв’язків (сімейних, общинних, 

економічних, культурних, релігійних), розмаїття інтересів, можливостей і способів їх 

висловлення та реалізації. 

Функції громадянського суспільства: 

- забезпечення життєдіяльності соціальної, соціокультурної й духовної сфер; 

- самовідновлення та передавання інформації від покоління до покоління, 

збереження традицій; 

- створення умов для самореалізації окремих індивідів і груп; 

- впорядкування енергії людей; 

- збереження суспільної системи від хаосу; 

- створення сприятливих умов для функціонування демократичної влади; 

- гарантування непорушності особистісних прав громадян. 

Атрибути громадянського суспільства: 

- відокремлена від держави структура суспільства, яка складається з громадян, їх 

добровільних об’єднань та асоціацій; 

- вільні відносини між суб’єктами громадянського суспільства; 

- цінування громадянських прав вище за державні закони; 

- забезпечення прав і свобод особистості, можливостей реалізації її інтересів і 

прагнень, політичного, ідеологічного плюралізму; 

- існування приватної власності, вільної конкуренції, вільних відносин обміну 

діяльністю та її продуктами між незалежними власниками, тобто ринку; 

- саморегуляція відносин між людьми, їх асоціаціями та добровільними 

об’єднаннями на основі соціальних і психічних норм регуляторів суспільного 

життя; 

- багатство соціальних ініціатив; 

- збереження відповідних традицій, культури. 
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У розвиненому громадянському суспільстві, яке характеризується високим 

рівнем політичної організованості, активно функціонують суспільні організації – 

політичні партії, громадські організації, об’єднання й рухи, конфесії, які разом з 

окремими громадянами становлять структуру громадянського суспільства. 

В громадянському суспільстві, на відміну від державних структур, переважають 

не вертикальні, а горизонтальні зв’язки і відносини між людьми, які взаємодіють як 

вільні і відповідальні одні перед іншими, суспільством і державою, рівноправні 

партнери. 

У громадянському суспільстві наявні кілька прошарків зв’язків і відносин: 

- ринкове господарство; 

- соціокультурні відносини; 

- об’єднання за інтересами. 

У розвинутих громадянських суспільствах люди рідко звертаються до 

державних органів. Англійці жартують, що вони мають справу з державою двічі: коли 

виймають пошту з поштової скриньки і коли порушують правила вуличного руху. 

Таким чином, держава забезпечує умови для нормальної життєдіяльності 

громадянського суспільства, закріплює у своїх нормативних актах природно 

сформовані відносини між людьми. 

 

3. Громадянське суспільство в Україні. 

В Україні відбувається поступовий процес становлення громадянського 

суспільства. Сформовані органи влади різного рівня, але громадянське суспільство 

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

функціонування.  

Для становлення громадянського суспільства в Україні необхідною є 

реструктуризація українського суспільства. До тенденцій трансформації соціальної 

структури нашої держави можна віднести фактичну відсутність середнього класу й 

значного поступу в його формуванні, люмпенізацію численних верств населення, 

появу нових власників, поляризацію багатства і бідності, збереження старою 

номенклатурою своїх позицій. Через не сформованість середнього класу, 

розшарування суспільства на багатих і бідних переважає принцип сили, а не принцип 

права, хоча повсюдно декларується намір побудови правової держави. 

Чинники формування в Україні громадянського суспільства: 

- вільні та альтернативні політичні вибори; 

- незалежні (від органів влади) засоби масової інформації; 

- розвиток місцевого самоврядування; 

- політичні партії, здатні репрезентувати групові інтереси. 

 

 

 

 
 


