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Анотація 

Зражевська А.С. «Моделі взаємодії громадянського та політичного 

суспільства як предмет політологічного аналізу». – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 052 «Політологія». – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2020. 

В ХХІ столітті громадянське суспільство є впливовим актором світових  

суспільно-політичних процесів поряд  з державою і бізнесом. Будь-які соціально-

політичні чи економічні трансформації в демократичних країнах не можливі без 

врахування волі та інтересів «третього сектору». Адже громадянське суспільство 

– це мірило легітимності існуючого державного режиму, й покажчик 

ефективності правлячого класу. Якісна комунікація громадянського суспільства 

з органами державної влади, бізнесом та експертною спільнотою є запорукою 

реалізації ефективної публічної політики і умовою конкурентоздатності держави 

на міжнародній арені. За умови пасивності органів публічної влади і вакууму 

політичної волі громадянське суспільство стає каталізатором суспільно-

політичних перетворень. 

Не менш важливою складовою конкурентоздатності держави є політичне 

суспільство, що є сферою функціонування політичних партій, насамперед 

парламентів, організацій та інституцій публічної політики. Політичне 

суспільство – є посередником між державою та громадянським суспільством. Це 

те суспільство, де ціннісні орієнтири та інтереси громадянського суспільства 

акумулюються,  трансформуються і стають планом дій органів державної влади. 

Політичне суспільство, у розумінні неурядових і неприбуткових груп інтересів, 

інших організацій, партій, органів публічної політики тощо, є потужною силою, 

що визначає вектор державної політики.  

Проблема співвідношення громадянського та політичного суспільства є не 

тільки актуальною, а й вкрай складною. Адже взаємодія в системі «громадянське 

суспільство – політичне суспільство – органи державної влади» актуалізує й інші 
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проблеми реалізації публічної політики: взаємодія суспільства та державної 

влади; співвідношення прав та обов’язків громадян перед державою і  обов’язків 

держави перед громадянами; питання правового регулювання суспільних 

відносин; особливостей функціонування політичних партій і громадських 

організацій; місця та ролі засобів масової інформації тощо. 

Актуальність дослідження посилюється недостатнім рівнем теоретичної 

обґрунтованості впровадження моделей взаємодії громадянського та 

політичного суспільства у вітчизняній і зарубіжній політичній науці. 

Метою дисертаційної роботи є комплексний політологічний аналіз 

теоретичних і практичних аспектів моделей взаємодії громадянського та 

політичного суспільства. Об’єктом дослідження є громадянське та політичне 

суспільства. Предметом дослідження є моделі взаємодії громадянського та 

політичного суспільства як предмет політологічного аналізу. 

У межах проведеного дослідження отримано наступні результати, що 

відзначаються науковою новизною і виносяться на захист: 

уперше: 

 у вітчизняній науці здійснено комплексний загальнотеоретичний 

аналіз взаємодії моделей громадянського і політичного суспільства,  

з урахуванням історичного контексту впровадження даних моделей. 

Встановлено, що формалізованим втіленням громадянського суспільства – є 

політичне суспільство. Політичне суспільство – є сферою життя політичних 

організацій і органів публічної політики, парламентів. Найважливішою рисою 

такого суспільства є відкритість, що виражається в: доступі громадян до всіх 

джерел громадської, політичної, економічної та державної інформації; широкої 

гласності здійснюваних суспільно-політичних заходів (починаючи від 

підготовки проекту суспільно-політичного рішення і закінчуючи його 

реалізацією); свободі слова, включаючи свободу критики; зацікавленість 

громадських і політичних структур в постійному обміні накопиченим досвідом. 

 проведено структурування громадянського та політичного 

суспільства в сучасній Україні. Проаналізовано шляхи становлення та специфіку 
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їх взаємодії. Досліджено основні напрямки участі інститутів громадянського 

суспільства в процесі прийнятті адміністративно-управлінських рішень; 

 визначено основні напрямки формування моделей взаємодії 

громадянського та політичного суспільства в сучасній Україні, що передбачає 

формування дієвих інститутів громадянського суспільства, підвищення 

життєдіяльності громадських організацій, відкритості органів державної влади, 

створення нових умов для участі громадянського суспільства в управлінні 

державними та суспільними справами, а також зміцнення інституту 

громадянського суспільства; 

 запропоноване авторське бачення моделі взаємодії громадянського 

та політичного суспільства в сучасній Україні, що відображає характеристики та 

здобутки існуючих моделей. Визначено, що ефективне соціальне партнерство та 

партнерські відносини між громадянським і політичним суспільством – є 

основною умовою ефективного функціонування  в системі «громадянське 

суспільство – політичне суспільство – органи державної влади»; 

уточнено: 

 визначення поняття громадянського суспільства як сукупності 

недержавних організацій, що беруть активну участь у суспільно-політичному 

житті суспільства. В сучасних умовах громадянське суспільство набуває 

політичних ознак, що впливає на його структуру і процес взаємодії з політичним 

суспільством, економічним суспільством та державою; 

набуло подальшого розвитку: 

 комплексне дослідження особливості взаємодії громадянського 

суспільства, політичного суспільства та держави на перетині XIX-XXI століть. 

Комплексне узагальнення теоретичних напрацювань вітчизняних і зарубіжних 

дослідників дало змогу виділити французьку (А. де Токвіль), італійську  

(А. Грамші) та американську (Дж. Коен та Е. Арато) моделі взаємодії 

громадянського та політичного суспільства; 

 визначення особливості тричастинної (А. Грамші та А. де Токвіль)  

та п’ятичастинної (Дж. Коен та Е. Арато)  моделі суспільства. Тричастина модель 
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суспільства складається з громадянскього, політичного і економічного 

суспільства. Політичне та економічне суспільство виникає на основі 

громадянського суспільства. Економічне суспільство – складається з організацій, 

зайнятих виробництвом і розподілом, зокрема це фірми, кооперативи, 

партнерства тощо. Політичне та економічне суспільство виникає на основі 

громадянського суспільства. П’ятичастинна модель передбачає додаткові 

структури: «держава – політичне суспільство – громадянське суспільство – 

економічне суспільство – економіка». 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що отримані 

результати дослідження можуть бути використані органами державної влади, 

місцевого самоврядування для розробки та впровадження програм розбудови 

громадянського суспільства. Результати дисертаційного дослідження створюють 

передумови для подальшого дослідження в системі «громадянське суспільство – 

політичне суспільство» та імплементації отриманих результатів у практичній 

діяльності в процесі державотворення. 

Результати наукового дослідження можуть бути використані експертами 

та державними структурами, що опікуються проблемою розвитку 

громадянського суспільства та його взаємодії з інститутами політичного 

суспільства та органами державної влади. 

Основні теоретичні положення та висновки можуть у подальшому бути 

використані у науковій та педагогічній роботі та у розробці курсів для вищих 

навчальних закладів, а також спецкурсів, які будуть присвячені проблемам 

громадянського та політичного суспільства. 

Ключові слова: громадянське суспільство, політичне суспільство, моделі 

взаємодії, партії, парламент, політична спільнота, політичні організації, публічна 

сфера. 
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Abstract 

Zrazhevska A.S. Models of interaction of the civil and political society as an 

object of political analysis. - Qualifying research paper as a manuscript. 

Thesis for a scientific degree of Doctor of Philosophy by field of study 05 

“Social and behavioral sciences” in specialty 052 “Political Science”. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 2020. 

In the XXI century, civil society is an influential actor in global socio-political 

processes, along with the state and business. Any socio-political or economic 

transformations in democracies are not possible without taking into account the will 

and interests of the "third sector". In fact, civil society is a measure of the legitimacy 

of the existing state regime, and an indicator of the effectiveness of the ruling class. 

High-quality communication of civil society with public authorities, business, and the 

expert community is the key to the implementation of effective public policy and a 

condition for the competitiveness of the state in the international arena. Given the 

passivity of public authorities and the vacuum of political will, civil society becomes a 

catalyst for socio-political change. 

An equally important component of the competitiveness of the state is the 

political society, which is the sphere of functioning of political parties, primarily 
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parliaments, organizations and institutions of public policy. Political society is a 

mediator between the state and civil society. This is a society where the values and 

interests of civil society are accumulated, transformed and become a plan of action of 

public authorities. Political society, in the understanding of non-governmental and non-

profit interest groups, other organizations, parties, public policy bodies, etc., is a 

powerful force that determines the vector of public policy. 

The problem of the relationship between civil and political society is not only 

relevant but also extremely complex. After all, the interaction with the system "civil 

society - political society - public authorities", actualizes other problems of public 

policy: the interaction of society and public authorities; the relationship between the 

rights and responsibilities of citizens to the state and the responsibilities of the state to 

citizens; issues of legal regulation of public relations; features of functioning of 

political parties and public organizations; places and roles of mass media, etc. 

The relevance of the study is reinforced by the insufficient level of theoretical 

validity of the introduction of models of interaction between civil and political society 

in domestic and foreign political science.  

The purpose of the research is a comprehensive political analysis of theoretical 

and practical aspects of models of interaction between civil and political society. The 

object of research is civil and political society. The subject of the research is the 

models of interaction of civil and political society as a subject of political science 

analysis. 

The outcome of the study conducted, distinguished by scientific novelty and 

submitted for defence, has been as follows: 

For the first time: 

 in national science, a comprehensive general theoretical analysis of the 

civil and political society interaction models, with consideration to the historical 

context of the implementation of these models has been carried out. It has been 

established that the formalized embodiment of civil society is a political society. 

Political society is a sphere of life of political organizations and bodies of public policy, 

parliaments. The most important feature of such a society is openness, which is 

expressed in: access of citizens to all sources of public, political, economic and public 
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sector information; wide publicity of the carried out social and political actions 

(ranging from preparation of the project of the social and political decision to its 

realization); freedom of speech, including freedom of criticism; interest of public and 

political structures in the constant exchange of experience; 

 the structuring of civil and political society in modern Ukraine has been 

carried out. The ways of formation and the specifics of their interaction have been 

analysed. The main areas of participation of civil society institutions in the process of 

making administrative and managerial decisions have been investigated; 

 the main areas of formation of civil and political society interaction 

models in modern Ukraine, which provides formation of effective institutes of civil 

society, increase of vital activity of public organizations, openness of public 

authorities, arrangement of new conditions for participation of civil society in 

management of state and public affairs, and strengthening the institution of civil society 

have been defined; 

 author's perspective civil and political society interaction models in 

modern Ukraine, which reflects the characteristics and achievements of existing 

models has been proposed. It has been determined that effective social partnership and 

partnership between civil and political society is the main condition for effective 

functioning in the system “civil society - political society – public authorities”. 

The following has been clarified: 

 the concept of civil society as a set of non-governmental organizations that 

take an active part in the civil and political life of society. Under present-day 

conditions, civil society acquires political characteristics, which affects its structure 

and the process of interaction with political society, economic society and the state. 

The following was further developed: 

 the comprehensive study of the peculiarities of the interaction of civil 

society, political society and the state at the intersection of 19-21 centuries. A 

comprehensive generalization of theoretical advances of national and foreign 

researchers made it possible to distinguish French (A. de Tocqueville), Italian (A. 
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Gramsci) and American (G. Cohen and A. Arato) civil and political society interaction 

models; 

 determination of the features of the three-part (A. Gramsci and A. de 

Tocqueville) and five-part (G. Cohen and A. Arato) model of society. Three-part model 

of society consists of civil, political and economic society. Political and economic 

society arises on the basis of civil society. An economic society consists of 

organizations engaged in production and distribution, including firms, cooperatives, 

partnerships, and so on. Political and economic society arises on the basis of civil 

society. Five-part model provides for additional structures: “state – political society – 

civil society – economic society – economy”. 

Practical significance of the study lies in the fact that the results of the study 

can be used by government authorities and local self-government bodies to develop 

and implement programs for civil society formation. The results of the study 

predetermine further research in the system “civil society – political society” and the 

implementation of the results obtained in practical activities in the process of state 

building. 

The results of scientific study can be used by experts and government agencies 

concerned with the development of civil society and its interaction with the political 

society institutions and public authorities. 

The main theoretical provisions and conclusions can be further used in scientific 

and pedagogical work and in the development of courses for higher educational 

institutions, as well as special courses devoted to the problems of civil and political 

society. 

Key words: civil society, political society, interaction models, parties, 

parliament, political community, political organizations, public sphere. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. В ХХІ столітті громадянське 

суспільство виступає впливовим актором світових суспільно-політичних 

процесів поряд з державою і бізнесом. Будь-які соціально-політичні чи 

економічні трансформації в демократичних країнах не можливі без врахування 

волі та інтересів «третього сектору». Громадянське суспільство – це мірило 

легітимності існуючого державного режиму, й покажчик ефективності рішень, 

прийнятих органами державної влади. Якісна комунікація громадянського 

суспільства з органами державної влади, бізнесом, та експертною спільнотою є 

запорукою реалізації ефективної публічної політики і умовою 

конкурентоздатності держави на міжнародній арені. За умови пасивності органів 

публічної влади і вакууму політичної волі громадянське суспільство стає 

каталізатором суспільно-політичних перетворень. 

Не менш важливою складовою конкурентоздатності держави є політичне 

суспільство, що є сферою функціонування політичних партій, організацій та 

інституцій публічної політики. Політичне суспільство – є посередником між 

державою та громадянським суспільством. Це те суспільство, де ціннісні 

орієнтири та інтереси громадянського суспільства акумулюються,  

трансформуються і стають планом дій органів державної влади. Політичне 

суспільство, у розумінні груп інтересів, недержавних організацій, партій, органів 

публічної політики тощо, є потужною силою, що визначає вектор державної 

політики.  

Проблема співвідношення громадянського та політичного суспільства є не 

тільки актуальною, а й вкрай складною. Адже взаємодія в системі "громадянське 

суспільство – політичне суспільство – органи державної влади", актуалізує  

й інші проблеми реалізації публічної політики: взаємодія суспільства та 

державної влади; співвідношення прав та обов’язків громадян перед державою і  

обов’язків держави перед громадянами; питання правового регулювання 

суспільних відносин; особливостей функціонування політичних партій і 

громадських організацій; місця та ролі засобів масової інформації тощо. 
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Актуальність дослідження посилюється недостатнім рівнем теоретичної 

обґрунтованості впровадження моделей взаємодії громадянського та 

політичного суспільства у вітчизняній і зарубіжній політичній науці. 

На сьогодні, основний акцент теоретичних напрацювань зосереджений на 

проблемі взаємодії громадянського та політичного суспільства, його місця і ролі 

в політичному процесі, загалом. Однак моделі взаємодії громадянського та 

політичного суспільств, все ще залишаються поза увагою наукової спільноти. 

Що, в підсумку, потребує більш грунтовного дослідження. Адже проблема 

пошуку життєздатної моделі взаємодії громадянського і політичного суспільства 

є важливою не тільки з теоретичної, а й з практичної точок зору. Впровадження 

ефективної моделі такої взаємодії в сучасній Україні без перебільшення є 

питанням стабільності і життєдіяльності українського державного організму. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційна робота виконана в межах комплексної наукової програми 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації» та науково-дослідної теми філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка No 11БФ041-01 

«Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі 

міжнародних освітньо-наукових стандартів». 

Мета дисертаційної роботи – комплексний політологічний аналіз 

теоретичних і практичних аспектів моделей взаємодії громадянського та 

політичного суспільства.  

Реалізація поставленої в дослідженні мети зумовила необхідність 

вирішення таких завдань: 

 розглянути основні концепції та теоретико-методологічні підходи у 

вітчизняних і зарубіжних наукових джерелах щодо моделей взаємодії 

громадянського та політичного суспільства; 

 конкретизувати структуру та зміст понять «громадянське та 

політичне суспільство» в контексті сучасного політологічного знання та 

систематизувати основні концепції їхнього розвитку; 
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 розкрити зміст моделей взаємодії громадянського та політичного 

суспільства в політичних  концепціях і теоріях XIX – XXI століття; 

 визначити характеристики тричастинної та п’ятичастинної моделі 

суспільства з розподілом на громадянське суспільство, політичне суспільство та 

державу; 

 розкрити особливості моделі взаємодії громадянського та 

політичного суспільства в сучасній Україні. 

Об’єктом дослідження є громадянське та політичне суспільства. 

Предметом дослідження є моделі взаємодії громадянського та 

політичного суспільства як предмет політологічного аналізу. 

Методи дослідження. Для вирішення зазначених завдань дослідження та 

реалізації поставленої в дисертаційній роботі мети було використано 

загальнонаукові та спеціальнонаукові методи. Зокрема, історичний метод 

дозволив з’ясувати еволюцію підходів до висвітлення проблеми взаємодії 

громадянського та політичного суспільства в країнах Західної Європи та 

Північної Америки. Порівняльний метод використано для аналізу моделей 

взаємодії громадянського та політичного суспільства на різних етапах 

історичного розвитку. Системний підхід застосовано для встановлення 

загальних закономірностей процесу взаємодії громадянського та політичного 

суспільства у різних країнах світу та в Україні. Структурно-функціональний 

метод сприяв виявленню двосторонньої залежності громадянського та 

політичного суспільства. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в 

дисертації: 

уперше: 

 у вітчизняній науці здійснено комплексний загальнотеоретичний 

аналіз взаємодії моделей громадянського і політичного суспільства, з 

урахуванням історичного контексту впровадження даних моделей. Встановлено, 

що формалізованим втіленням громадянського суспільства – є політичне 

суспільство. Політичне суспільство – є сферою життя політичних організацій і 
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органів публічної політики, парламентів. Найважливішою рисою такого 

суспільства є відкритість, що виражається в: доступі громадян до всіх джерел 

громадської, політичної, економічної та державної інформації; широкої 

гласності здійснюваних суспільно-політичних заходів (починаючи від 

підготовки проекту суспільно-політичного рішення і закінчуючи його 

реалізацією); свободі слова, включаючи свободу критики; зацікавленість 

громадських і політичних структур в постійному обміні накопиченим досвідом. 

 проведено структурування громадянського та політичного 

суспільства в сучасній Україні. Проаналізовано шляхи становлення та специфіку 

їх взаємодії. Досліджено основні напрямки участі інститутів громадянського 

суспільстві в процесі прийнятті адміністративно-управлінських рішень; 

 визначено основні напрямки формування моделей взаємодії 

громадянського та політичного суспільства в сучасній Україні, що передбачає 

формування дієвих інститутів громадянського суспільства, підвищення 

життєдіяльності громадських організацій, відкритості органів державної влади, 

створення нових умов для участі громадянського суспільства в управлінні 

державними та суспільними справами, а також зміцнення інститутів 

громадянського суспільства; 

 запропоноване авторське бачення моделі взаємодії громадянського 

та політичного суспільства в сучасній Україні, що відображає характеристики та 

здобутки існуючих моделей. Визначено, що ефективне соціальне партнерство та 

партнерські відносини між громадянським і політичним суспільством – є 

основною умовою ефективного функціонування в системі «громадянське 

суспільство – політичне суспільство – органи державної влади»; 

уточнено: 

 поняття громадянського суспільства як сукупності недержавних 

організацій, що беруть активну участь у суспільно-політичному житті 

суспільства. В сучасних умовах громадянське суспільство набуває політичних 

ознак, що впливає на його структуру і процес взаємодії з політичним 

суспільством, економічним суспільством та державою; 
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набуло подальшого розвитку: 

 комплексне дослідження особливості взаємодії громадянського 

суспільства, політичного суспільства та держави на перетині XIX-XXI століть. 

Комплексне узагальнення теоретичних напрацювань вітчизняних і зарубіжних 

дослідників дало змогу виділити французьку (А. де Токвіль), італійську  

(А. Грамші) та американську (Дж. Коен та Е. Арато) моделі взаємодії 

громадянського та політичного суспільства; 

 визначення особливості тричастинної (А. Грамші та А. де Токвіль) та 

п’ятичастинної (Дж. Коен та Е. Арато)  моделі суспільства. Тричастина модель 

суспільства складається з громадянського, політичного і економічного 

суспілсьтва. Політичне та економічне суспільство виникає на основі 

громадянського суспільства. Економічне суспільство – складається з організацій, 

зайнятих виробництвом і розподілом, зокрема це фірми, кооперативи, 

партнерства тощо. Політичне та  економічне суспільство виникає на основі 

громадянського суспільства. П’ятичастинна модель передбачає додаткові 

структури: «держава – політичне суспільство – громадянське суспільство – 

економічне суспільство – економіка». 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що отримані 

результати дослідження можуть бути використані органами державної влади, 

місцевого самоврядування для розробки та впровадження програм розбудови 

громадянського суспільства. Результати дисертаційного дослідження створюють 

передумови для подальшого дослідження в системі «громадянське суспільство – 

політичне суспільство» та імплементації отриманих результатів у практичній 

діяльності в процесі державотворення. 

Результати наукового дослідження можуть бути використані експертами 

та державними структурами, що опікуються проблемою розвитку 

громадянського суспільства та його взаємодії з інститутами політичного 

суспільства та органами державної влади. 

Основні теоретичні положення та висновки можуть у подальшому бути 

використані у науковій та педагогічній роботі та у розробці курсів для вищих 
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навчальних закладів, а також спецкурсів, які будуть присвячені проблемам 

громадянського та політичного суспільства. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження були представлені на таких науково-практичних конференціях: 

Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку сучасної 

науки» (м. Київ, 29-30 вересня 2017 року), Міжнародній науковій конференції 

«Дні науки філософського факультету – 2018» (м. Київ, 26-27 квітня 2018 року), 

Міжнародній  науково-практичній інтернет-конференції «Осінні наукові 

читання» (28 вересня 2018 року), Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Вересневі наукові читання» (16 вересня 2019 року), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Наука, технології, інновації: світові тенденції 

та регіональний аспект» (27-28 вересня 2019 року). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження представлено у 5 

статтях, 4 з яких опубліковано у наукових фахових виданнях України, 1 стаття – 

у науковому закордонному виданні, а також у п’яти тезах доповідей у матеріалах 

наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Роботу складається з вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 194 сторінки. Список використаних джерел нараховує 209 

найменувань. 

Особистий внесок здобувача. Наведені результати досліджень отримано 

автором самостійно і відображають авторський підхід до теоретико- 

методологічних визначень та узагальнень положень щодо концептуалізації 

досвіду формування та використання людського потенціалу в державному 

управлінні та шляхів їх удосконалення. 

 

 

 

 

 



20 
 

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження моделей взаємодії 

громадянського та політичного суспільства 

 

Становлення та розвиток громадянського суспільства завжди перебувало в 

центрі багатьох наукових досліджень суспільних наук та політико-правових 

дискусій, а саме поняття «громадянське суспільство» увійшло в понятійний 

апарат теорії держави і права, політології, соціології тощо. Громадянське 

суспільство досить тривалий час характеризувалось своєрідною позадержавною 

сферою суспільного життя, альтернативою державній системі управління, але 

поступово науковці почали акцентувати увагу на питанні політичного феномену 

громадянського суспільства та взаємодії і протиставленні громадянського та 

політичного суспільства. 

Сучасні трактування громадянського суспільства та його основні 

положення сформульовані видатними філософами, такими як А. де Токвіль,  

Г.В.Ф. Гегель, Х. Арендт, Ж-Ж. Руссо, П. Бурдьє, М. Вольцер, Е. Геллнер,  

Дж. Кін, Т. Парсонс, Е. Тофлер, Е. Фром, Ф. Фукуяма, Е. Шилз, П. Розанвалон, 

П. Вівре, Клаус Оффе, Е. Арато, Дж. Коен, Ю. Габермас, Р. Патнем,  

Н. Розенблюм, А. Грамші.   

В кінці ХХ на початку ХХІ ст. дискурс громадянського суспільства 

зосереджується навколо таких питань як виникнення феномена громадянського 

суспільства; місце громадянського суспільства в сучасному світі; взаємодія 

політичного та громадянського суспільств. Теоретичні й практичні аспекти 

становлення та розвитку громадянського суспільства розглядалися такими 

вітчизняними науковцями як В. Цвих, К. Вінцукевич, О. Дергачов, Г. Зеленько, 

О. Кіндратець, І. Кресіна, Ф. Рудич, В. Горбатенко, В. Андрущенко, А. Карась, 

А. Колодій, В. Бех, І. Пасько, А. Петрашкін, В. Яблонський та інші. Проблема 

громадянського суспільства аналізувалася у працях класиків даного напряму  

Т. Гобса, Дж. Лока. У XVIII ст. значний внесок зробили Ш.-Л. Монтеск’є,  

В. Гумбольт. Питанню взаємодії громадянського та політичного суспільств 

присвячені роботи М. Гурицької, О. Макаріна, О. Стребкова, Ю. Жіліна, І. 

Кравченко, І. Бутенко, О. Міронова, К. Петренко, М. Гелетій тощо. 
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Історія політичної думки свідчить про багатоманітність теоретичних 

концепцій громадянського суспільства. Наприклад: громадянське суспільство 

може розглядатись як особлива позадержавна сфера соціуму та як відповідний 

вид соціуму. 

Політичне суспільство може розглядатись як спосіб агрегування 

суспільних інтересів у політиці, а також як арена, на якій представлені 

громадяни, і, отже, їхні погляди об’єднуються та вписуються в конкретні вимоги 

та пропозиції щодо політики. У цьому відношенні воно функціонально 

відрізняється від громадянського суспільства, де окремі групи формулюють свої 

інтереси.  

Політичне суспільство - це місце, де визначена чи, принаймні, повинна 

бути встановлена значна частина політичного порядку денного. Важивість  

полягає в тому, що це також арена, яка має тенденцію до найбільш інтенсивних 

суперечок. Управління політичним суспільством стає критичним питанням 

також у багатьох інших контекстах, особливо в суспільствах, розділених за 

етнічною приналежністю, расою чи релігією. 

Важливою і цікавою є думка теоретиків Джин Л. Коєн та Ендрю Арато, які 

стверджують, що будь-яка теорія демократії виходить з тієї чи іншої моделі 

громадянського суспільства. Ці теоретики були одними із перших, хто поставив 

питання про те, який тип громадянського суспільства найбільш відповідає 

сучасному демократичному державному устрою, і по суті проблема 

громадянського суспільства і є проблемою демократії. 

Слушною є їхня думка, що в суспільствах, де функціонування ринкової 

економіки вже знайшло або знаходить власну незалежну логіку, тільки 

концепція громадянського суспільства, належним чином диференційованого від 

економічних структур, здатна скласти ядро критичної політичної і соціальної 

теорії. Реконструкція поняття громадянського суспільства в рамках  

трьох-складової моделі (громадянське, політичне та економічне суспільство),  

в якій громадянське суспільство відділено як від держави, так і від економічних 

структур, що дозволяє цьому поняттю не тільки грати опозиційну роль в умовах 
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авторитарних режимів, а й відроджувати свій критичний потенціал в умовах 

ліберальної демократії [73, с. 7]. 

Для громадянського та політичного суспільств, як для будь-якого явища, є 

властивим процес виникнення, становлення та розвитку і для того, щоб чітко 

усвідомлювати, що розуміється під поняттями громадянського та політичного 

суспільств, їх співвідношення, відмінність, варто проаналізувати попередні 

дослідження даних понять. 

Як відомо, модель, а. model, н. Modell n – речова, знакова або уявна 

(мислена) система, що відтворює, імітує, відображає принципи внутрішньої 

організації або функціонування, певні властивості, ознаки чи (та) 

характеристики об’єкта дослідження (оригіналу) [84, с. 142]. Власне, модель 

описує об'єкт (предмет, явище чи процес) якою-небудь формалізованою мовою, 

складеною з метою вивчення його властивостей. Такий опис особливо корисний 

у випадках, коли дослідження самого об'єкта ускладнене або фізично неможливе. 

Під моделями громадянського суспільства розуміються певні теоретичні 

конструкції, що вибудовуються заради упорядкування величезного розмаїття 

реально існуючих громадянських суспільств навкруг визначених критеріїв: 

часових, просторових, функціональних та інших. Тобто, модель -  є інтегрованою 

складовою частиною концепції. 

Як зазначає О. Семків, перше, на що потрібно звернути особливу увагу, це 

на те, що не можна змішувати категорію «суспільство» як людську спільноту 

взагалі з категорією «громадянське суспільство», яке виникло на певному етапі 

історичного розвитку західної цивілізації [106, с. 442]. 

Говорити про громадянське суспільство можна лише з появою 

громадянина як самостійного суб’єкта, що усвідомлює себе індивідуальним 

членом суспільства, наділеним певним комплексом прав і свобод, і в той же час 

несе відповідальність перед суспільством. Недарма слово «громадянин» у 

словниковому визначенні поєднане із появою громад, здатних до 

самоврядування, тому у своєму вихідному термінологічному значенні 

громадянин – це той, хто своєю активністю і зацікавленістю у забезпеченні 

спільного добра дбає про кращу життєву перспективу для своєї громади.  
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Методологічно виправданим і практично обґрунтованим видається 

ретроспективне історико-правове звернення до процесів наукового становлення 

та теоретичного розвитку проблеми громадянського суспільства.  

Поняття «громадянське суспільство»  з’явилося вже в роботах Аристотеля 

та Цицерона, які використовували його як синонім «політичного суспільства» і 

самого поліса, так як для них суспільне життя людини було невіддільним від 

життя поліса. Адже, як вказують Дж. Коен та Е. Арато, вперше поняття 

«громадянське суспільство» зустрічається саме у Аристотеля «politike koinonia» 

- політична спільнота [74, с. 132]. Центральним для концепції Аристотеля про 

політичну спільноту було визнання того, що люди живуть у різних соціальних 

сферах, а їхній статус різниться з точки зору власності, навичок та здібностей. 

Натомість латинським еквівалентом його є словосполучення «societas 

civilis». За своєю сутністю ці поняття безпосередньо пов’язані з 

людиною/громадянином (грец. polites, лат. civis – цивілізоване об’єднання 

громадян, яке протистоїть усім нападам варварів і тиранів), саме таким чином 

розуміли громадянське суспільство як таке. Поява громадянина як активного та 

свідомого політичного суб’єкта, який має права й обов’язки відповідно до 

закону, зумовила виникнення цього явища. Латинському тлумаченню концепту 

civis властиві також інші змістові навантаження – «міцний», «теплий» тощо – у 

співвідношенні з іншими громадянами. 

Дж. Фінніс у своїй роботі «Природне право і природні права» зазначає, що 

бачення Аристотеля про koinonia пізніше відображається у Св. Августина 

стосовно sicietas та vita societas [150, с. 199]. Щодо розмежування категорій 

«спільнота» та «суспільство» зазначається, що між ними не існує жодного 

постійного резонансу або конотації, і тому вони можуть вживатися як 

протилежні чи недиференційовані в процесі аналізу [150, с. 200]. 

Ф. Тьонніс вбачав розмежування щодо категорії «договорів» та «статусу», 

Е. Дюркгейм розмежовував категорії «механічна солідарність» та «органічна 

солідарність», а також розмежовували такі категорії, як «спільнота» та 

«суспільство», де перша категорія об’єднана на основі інстинктів та традицій, а 

в другій категорії переважає раціональний особистий інтерес. 
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Т. Гілбі  протиставляє спільноту, яка об’єднана природними зв’язками та 

пов’язана з інстинктами, не раціональному порядку договірних відносин, а 

comminicatio amicorum, що передбачає дружбу чи товариство [80, с. 16].  

Таблиця перекладів термінів «koinonia politike» та «polis», яку у своїй 

роботі «Громадянське суспільство та фанатизм» наводить Д. Кола порівнюється 

36 мислителями в період з 1253 року до 1990 року. Відповідно до порівняльної 

таблиці, категорія «societas civilis» вводиться в науковий обіг Гілесем із Риму в 

1277-1279 роках та Л. Брауні в 1438 році. Щодо терміну «polis», то в науковий 

обіг вводиться для позначення держави, а саме «civitas» Вільємом із Мербека в 

1260-1264 році, «Stato» Б. Сегні в 1550 році, «Etat» Г. Міллон в 1803 році [179, с. 

356-368]. 

В подальшому в Європі категорія в англійській мові почала вживатися як 

civil society, у французькій мові як societe civile та в німецькій мові як burgerliche 

Gesellschaft, що свідчить про те, що у науковому обігу громадянське суспільство 

переважає у західній цивілізації. 

Головною характеристикою політичної сфери Середніх віків є постійна 

напруга між духовною та світською владою, а цінністю стає віра та ідея вірності 

та служіння. Ав. Блаженний та Т. Аквінський характеризують категорію  

koinonia politike для обгрунтування спільного життя вільних громадян в 

християнській общині. Ав. Блаженний зазначає про політичні принципи 

суспільства у своїй роботі «Про град Божий» [84], а також про християнське 

громадянське суспільство. Тотожне поняття використовує Фред Пауелл  

для визначення концепту громадянського суспільства часів середньовіччя [168, 

с. 345]. 

В основі роботи Ав. Блаженного лежить двоїстість, що базується на ідеї 

таких міст, як Civitas Terra, що означає Град Земний та Civitas Dei, що означає 

Град Божий. Ав. Блаженний зазначає, що закон Божий перевершує світські 

закони і тому відносини між церквою та державною владою визначаються 

вищістю церковної влади. Християнське громадянське суспільство базується на 

передумові людської слабкості, що походить від доктрини падіння Адама та Єви 
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(первородний гріх), яке робить політичну автономію та індивідуальний вибір 

неможливими [2]. 

Тому, в ієрархічному порядку, стовпами політичного суспільства є війна, 

власність, рабство та держава. Церква, демонструючи свою владу над 

політичною сферою, дозволяє державі керувати на рівні повсякденного життя 

людей.  

В епоху середньовіччя простежуються елементи громадянського 

суспільства, де  віра та закон Божий бере верх над людською спільнотою. Також, 

значну роль відіграє благодійність, що і визначало доброчесність у 

християнському громадянському суспільстві. Т. Аквінський виділив 

християнські принципи благодійності та організував їх у сім «духовних 

допомог» та сім «добрих справ» [6], здійснюючи які у земному світі, можна 

отримати спокуту у світі небесному. Таким чином, згідно до закону Божого 

забезпечувалася справедливість, організована божественним чином.  

Також, одним із елементів громадянського суспільства були монастирі, що 

сформували певне мікро-суспільство з більшим суспільством назовні. І в той же 

час, ставали основними осередками благодійності. Часто монахи були єдиними, 

хто займався медичною практикою. Деякі монастирі піклувалися про хворих, що 

і вважалося основною сферою діяльності, стаючи ключовими в Європі 

медичними центрами [169, с. 348]. Тому монастирі були таким собі центрами 

громадянського суспільства Західної Європи. 

В одному із найвідоміших трактатів «Сума теології» Т. Аквінський 

конкретизує філософські засади християнства. Традиційне суспільство почало 

повільно перетворюватися на урбаністичне, що у свою чергу, додало 

різноманітності форм громадянського суспільства того часу. Для того, щоб 

можливо було співіснувати з ідеєю Аристотеля, а саме політичного суспільства, 

яке базувалось на місті-державі, викликом була нова філософія.  

Т. Аквінський вбачав необхідність у забезпеченні інтелектуального 

плюралізму, свободи думок та повагу до політичної різноманітності у 

християнському світі. Політика перестає бути просто продуктом гріха як 

результату падіння людини [64]. 
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Щодо бачення Т. Аквінського про суспільні та політичні виміри  

людського існування, варто зазначити наступне. Відчуваючи справжнє щастя, 

люди повинні відчувати свої соціальні та політичні обов’язки. Суспільне та 

політичне життя суспільства є відкритим для християнина саме як християнина 

[44]. Участь християнина у справах суспільного життя та політики є цінністю. 

Таким чином, світогляд християнина не знецінює суспільно-політичну 

діяльність у її значенні та важливості, не робить її лише випадковою чи чужою 

для християнина у його релігійній діяльності [44]. 

Т. Аквінський не вбачає суперечності між суспільно-політичним та 

релігійним ангажуванням людини. Суспільно-політичне може бути принесене у 

жертву заради релігійного, але вони не суперечать між собою. Держава повинна 

бути автономною щодо своїх дій та незалежних цілей. Ціллю держави є 

забезпечити людське недосконале щастя, яке підпорядковано людській 

надприродній меті досконалого щастя, що є питомою турботою церкви [44]. 

Також, він порівнює такий зв'язок, як розум та віра.   

Т. Аквінський зазначає, що християнський державний діяч повинен 

враховувати надприродні цілі людського існування, а також діяти в гармонії з 

ними для того, щоб правильно зорганізувати людську спільноту.  

Таким чином, Т. Аквінський вважає, що відповідно до того, ким людина є 

і чим володіє, вона не є призначена для політики. Звідси випливає, гідність чи 

негідність її дії не визначається передусім у відношенні до політики [169].  

У спогляданні істини і Бога людина виходить за межі суспільного і політичного 

життя і вступає в більш безпосередній і ближчий взаємозв’язок з остаточною 

метою людського існування [44]. 

В Стародавній Греції та Римі спостерігається початок формування 

елементів громадянського суспільства з появою самого поняття «громадянин». 

У Стародавній Греції внаслідок боротьби народних мас з олігархією постає 

наполовину общинна – наполовину державна форма співжиття – держава поліс 

як своєрідний прототип громадянського суспільства [100, с. 11]. 

Варто зауважити, держава поліс досягла свого найбільшого розквіту за 

часів Перікла. Перікл зазначав, що державний устрій своєї країни називається 
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демократією через те, що основа його не меншість, а більшість громадян. Вона 

згідно з законами держави надає всім громадянам рівних прав, де народ живе 

вільно в своїй державі: «… ми не плекаємо в нашому щоденному житті підозри 

один до одного, ми не виявляємо гніву до ближнього, коли він учиняє щось для 

своєї насолоди, не показуємо йому нашого незадоволення… Не обмежені 

примусом у приватному житті, ми не порушуємо законів у житті, 

громадянському переважно, через повагу до них. Ми не шануємо, зокрема, ті 

закони, які встановлено на користь скривджених, і, хоч ці закони не записані, 

вони здатні зганьбити тих, хто їх зневажає» [152, с. 3]. 

Зокрема, Х. Арендт пише, що поліс являє собою «організацію людей, що 

виникає зі спільного говоріння та спільних дій» [171, с. 198]. Можна сказати, що 

першою моделлю держави майбутньої новоєвропейської цивілізації виступав 

давньогрецький поліс, де суспільство і держава постають як єдине ціле. 

Виходить, що в давньогрецькому полісі і склалося політичне громадянське 

суспільство, як спільнота громадян, які самостійно здійснюють організацію 

влади та вирішують нагальні питання свого життя. 

Той устрій вважався демократичним, який базувався на перевазі більшості, 

саме на повазі однієї людини до іншої та доброчесності. Це підштовхує на 

роздуми про те, що сама ідея громадянського суспільства бере свій початок у 

політико-суспільній думці аж тієї доби, що також відображено в працях 

Цицерона, Аристотеля та інших працях школи природного права [16, с. 19]. 

Цицерон в своїх працях зауважував, що надбання громадянської общини, 

надбанням народу є держава, але чим саме є громадянська община, як не силою 

силенною людей, які пов’язані між собою [100, с. 12]. 

Сучасні концепції громадянського суспільства своїм корінням сягають у 

глибину античності та середньовіччя. З часів Цицерона і Платона поняття 

«громадянин» (від давньогрец. – polites, лат. – civilis) пов’язано з поняттям прав 

і обов’язків, а у політології поняття «громадянське суспільство» кореспондує з 

поняттям «право». Також поняття «громадянське суспільство» походить від 

давньоримського слова civitas (від civas-громадянин), що означало громадську 

спільноту, члени якої (римляни) були суб’єктами римського цивільного права 
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(ius civile). У своїй праці «Політика» Аристотель розкрив поняття «громадянин» 

та «держава», яка є об’єднанням громадян, громадянським суспільством [9, с. 

35].  Платон і Аристотель виходили із того, що без держави, без встановлюваного 

і підтримуваного нею порядку призведе до безладдя і не буде мати нічого 

позитивного для громадян. 

Цицерон у своїх працях «Про державу» «Про закони» згадує про 

громадянське суспільство. «Держава – є власністю народу, а народ – це не просто 

зібрання людей, а зібрання багатьох людей, пов’язаних між собою правом і 

спільністю інтересів. Тільки в тій державі, де влада народу найбільша, можна 

говорити про свободу, і якщо вона не рівна для всіх, то вона не є свободою. Права 

людини – найбільша  цінність, що і є свободою. Закон є сполучною ланкою 

громадянського суспільства, а право, встановлене законом, - однакове для всіх» 

[158, c. 22-23]. 

Тому, ідея громадянського суспільства, яка представлена в працях 

Платона, Аристотеля та Цицерона представлена як уявлення про спільноту 

громадян одного полісу.  

Великий внесок для розвитку вчення про громадянське суспільство зробив 

Н. Макіавеллі, який першим запропонував покласти в основу здійснюваного 

державою політичного курсу інтересів людини, а також увів у обіг поняття 

держави та республіки в їхньому сучасному розумінні як політично 

організованого суспільства та форми правління, протилежної монархії [134, c. 

365]. Н. Макіавеллі одним із перших хто визначив політику, як самостійну сферу 

суспільства. Політика є базисом, а найвища політична норма являє 

самозбереження держави як політичного суспільства.  

Згідно Н. Макіавеллі, політичне суспільство уподібнене живому тілу, яке 

повинно мати голову для направлення та координування мас. У працях  

Н. Макіавеллі простежується опис елементів громадянського суспільства як 

спільності людей, що протистоїть державі, яка прагне своїми діями підірвати 

будь яку самодіяльність суспільства, щоб панувати над ним [83, с. 371]. 
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Мислитель відокремлює громадянське суспільство, що функціонує окремо 

від держави за власними законами і є в свою чергу автономним. Хоча держава 

постійно намагається підпорядкувати всі сфери суспільного життя. 

Варто зазначити, за доби відродження громадянське суспільство почало 

трансформуватися у світській сфері. Громадяни почали демонструвати змагання 

за політичну та економічну владу. Зі зростанням великих міст, розвитком 

торгівлі почало розвиватися громадянське суспільство.  

Почав формуватися новий клас, який був авторитетнішим та впливовішим 

за аристократію – комерсанти. Особливо, це проявлялося у Флоренції, де почали 

формуватися економічні та політичні об’єднання.  

Прикладом була революція чомпі, яка не дивлячись навіть на те, що була 

пригнічена, яскраво продемонструвала роль влади цехів. Цехи забезпечували 

своїх членів соціальним захистом, політичною та економічною владою. У зв’язку 

з тим, що цехи могли контролювати достатньо велику кількість заводів, вони 

асоціювались з громадським урядом і частково було змагання за владу [64].  

Таким чином, цехи забезпечували основу для громадянського суспільства, 

яке було незалежним від держави, комерційної аристократії та церкви, які 

уособлювали правлячу олігархію [64].  

В цей період, коли багатство було передумовою появи громадянського 

суспільства як противаги державі, постійна ворожнеча видатних сімей спонукала 

до реформування політичного життя. Комерційний клас вигравав від зростання 

політичної стабільності. Як зазначає Е. Муір, громадська релігійність, юридична 

практика та витончені манери – все це сприяло умиротворенню суспільного 

життя [191, с. 397]. 

Варто зазначити, що Жан Боден притримується станово-державного 

уявлення (ständestaatliche) уявлення о «res publica sive societas civilis sive societas 

politicus», що з перекладу латинської означає республіка або громадянське, чи 

політичне суспільство. Перенесене на структуру «абсолютна монархія – станове 

суспільство». Ця модель існувала в Німеччині в XVIII столітті [158, c. 87]. 

Сучасне суспільство можна було ототожнити з громадянським добробутом 

(commonwealth ) або громадянським/політичним суспільством. Згідно з позицією 
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Т. Гобса, влада суверена є єдиним гарантом «соціального» зв’язку між окремо 

взятими людьми, за своєю природою асоціальними, проте раціональними. Згідно 

його теорії, суспільний договір призводить до створення держави, але не 

суспільства. І тільки держава своєю владою забезпечує те злиття окремих людей, 

яке і є суспільством [74, с. 136]. Ці ідеї Т. Гобса схожі з поглядами греків, які і 

розробили концепцію політичного суспільства як деякої неподільної системи 

влади. Згодом Т. Гобс прийшов до усвідомлення того, що дана антична концепція 

виходила з уявлення про витікаючому з етосу, моральному законі, а не 

позитивному праві, яке зводиться тільки до законодавчих актів та владних указів. 

Існує ще одне альтернативне бачення, яке передбачало руйнування старої 

формули «societas civilis sive politicus sive respublica», зі збереженням 

ототожненням політичного суспільства із громадянським суспільством, але з 

протиставленням обох державі. Дж. Лок, визначаючи продукт суспільного 

договору як «політичне або громадянське суспільство» продовжує лінію 

раннього Т. Гобса. На перший погляд його концепція ототожнює «політичні 

тіла» з урядом. Але все ж таки, Дж. Лок прагне провести різновид між урядом та 

суспільством. Можна зауважити, що передача влади суспільству для нього теж 

саме, що і передача влади уряду, «яке суспільство поставило над собою» [195, с. 

97]. Дж. Лок зберігає тісний зв’язок з античним поняттям, кажучи про 

суспільство єдиної політики, що виникає «в результаті угоди про те, щоб 

з’єднатися і діяти як одне тіло» [195, с. 99-100]. 

М. Вольцер фактично протиставляє громадянське суспільство та державу, 

зазначаючи, що громадянське суспільство не включає державу, воно знаходиться 

поза межами державної політики, поза владою, поза системою підпорядкування, 

покарання та державних санкцій. Громадянське суспільство відкрите для всіх: і 

для тих, хто володіє владою, і для тих, хто її позбавлений за своїм соціальним 

статусом. Хоча воно й виникло для захисту людей із іншої категорії, усіма 

досягненнями та привілеями громадянського суспільства все одно можуть 

скористатися усі без виключення верстви населення [208, с. 39]. 

Ю. Габермас, Е. Арато та Дж. Л. Коєн під громадянським суспільством 

розуміють сферу «соціальної інтеракції» між економікою і державою, яке 
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складається зі сфер найбільш близького спілкування (сім’я), об’єднань, 

соціальних рухів і різних форм публічних комунікацій [74, с. 7]. 

Сучасне громадянське суспільство створюється за допомогою певних 

форм самоконституювання і самореалізації. Воно інституціоналізується і 

генералізується за допомогою законів, особливо суб’єктивних прав, 

стабілізуючих соціальну диференціацію. Самотворення (незалежна діяльність) 

та інституціоналізація не обов’язково мають на увазі один одного, вони можуть 

здійснюватися незалежно один від одного, але в довгостроковій перспективі 

обидва ці процеси складають невід'ємну умову відтворення громадянського 

суспільства [74, с. 7].  

Р. Дарендорф під громадянським суспільством розуміє ту тканину 

спільного життя людей, яка не потребує для свого існування в державі (а 

точніше, не потребує його підтримки для запобігання «незручностей природного 

стану»). Громадянське суспільство існує за рахунок ініціатив знизу, асоціацій, 

яких повинно бути так багато, щоб правам меншин не загрожували ніякі 

монополістичні претензії інших меншин і ніякі тенденції всередині більшості 

[81]. 

Для того, щоб визначити поняття громадянського суспільства, варто 

зазначити методологічні позиції. 

У методологічному контексті доцільно виокремити наступні розуміння 

поняття громадянського суспільства: 

- громадянське суспільство – як основа держави, його становлення 

відбувається у тісному зв’язку із становленням правової, соціальної, 

демократичної держави; 

- громадянське суспільство – суспільство зрілих громадян з високим 

рівнем економічної, соціальної, духовної, політичної культури, яке спільно з 

державою утворює розвинені правові відносини; 

- громадянське суспільство – це суспільство вільних громадян, яке 

вільне від держави, але взаємодіє з нею задля спільного блага [100, с. 23]. 

Громадянське суспільство є характеристикою суспільства з точки зору 

його самоорганізації, ступеня розвитку демократії, дотримання і реалізації прав 



32 
 

і свобод людини і громадянина, виконання людьми (як громадянами) своїх 

політичних обов’язків як носіїв суверенітету, як джерела влади, як свідомих 

суб’єктів політичної діяльності, як відповідальних за наслідки своїх дій, за 

майбутнє всього суспільства. Громадянське суспільство можна визначити як 

нову якість політично організованого суспільства, як середовище демократії, 

свободи і відповідальності за долю держави та нації. 

Можна стверджувати, що в Україні наприкінці 2004 року відбувся перехід 

від пасивного стану громадянського суспільства в активний. Відбулося набуття 

якісно нових рис. Така якість зумовлена рівнем активності та політичної 

свідомості громадян. Подібну активну позицію можна було спостерігати в 

листопаді 2013 року, коли починалась Революція Гідності. 

Можна стверджувати, що революція Гідності відкрила новий етап в історії 

розвитку громадянського суспільства в Україні, продемонструвала вплив 

громадськості на суспільно-політичні процеси, стала поштовхом для оновлення 

та переформатування влади. Такі суспільно-політичні процеси вимагають 

створення повноцінних, а не декларативних громадських інститутів, здатних 

отримати інформацію на початкових стадіях ухвалення державно-управлінських 

рішень, запропонувати альтернативні шляхи розв’язання проблем, здійснювати 

контроль за реалізацією прийнятих рішень. 

Громадянське суспільство створює державу, а не держава створює 

громадянське суспільство, бо політичне суспільство є частиною громадянського 

суспільства, є тим самим інститутом здійснення публічної влади та механізмом 

забезпечення безпеки та правового захисту прав і свобод громадян. 

Громадянське суспільство і політичне суспільство співвідносяться як ціле і 

частина, як організм і механізм. Проголошення, виборювання, розбудова 

держави свідчать про зрілість громадянського суспільства, усвідомлення 

громадянами спільності своїх політичних інтересів, юридичних прав і обов’язків. 

Громадянське суспільство розвинене тією мірою, якою зберегло за собою 

більшість функцій і повноважень інститутів самоорганізації та самодіяльності 

громадян. Держава є сильною тією мірою, якою в рамках відведених їй 

громадянським суспільством функцій і повноважень ефективно здійснює 
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політичне управління в інтересах громадян, створюючи для цього відповідну 

правову систему і легітимно забезпечуючи правопорядок у суспільстві. Можна 

стверджувати, що держава сильніша тоді, коли активніше громадянське 

суспільство, коли вона займає менший сегмент у суспільстві за обсягом 

праворегулюючої діяльності, коли ефективно виконує визначені Конституцією 

функції та завдання. 

Громадянське суспільство є політичним, оскільки таким є сам громадянин, 

а за Аристотелем і сама людина - істота політична, як свідомий суб’єкт 

політичних відносин і політичний актор. Громадянське суспільство є сферою 

самореалізації громадян, усвідомлення своїх політичних інтересів і потреб, що 

взаємно корелюються і потребують для цього легітимного і легального 

політичного інституту – держави [38, с. 124].  

Таким чином, влада, яка утвердилася як результат соціально-політичної 

самореалізації громадян, є легітимною і легальною, є уособленням держави як 

політичного інституту. Можна вважати, що влада залишається легітимною доти, 

доки дії влади засновані на законі, праві, народній довірі й підтримці. 

Щодо ознак, які розкривають зміст громадянського суспільства, то варто 

зазначити наступні: 

- у політичному значенні формою існування громадянського 

суспільства є демократія: діють механізми загальних і рівних виборів, розподілу 

функцій влади, примат права [100, с. 24]; 

- в економічному – громадянське суспільство є системою ринкового 

типу, основа якої – приватна власність; з позицій соціальної структури для 

громадянського суспільства характерна багатоманітність соціальних груп і 

прошарків, проте соціальною базою є середній клас;  

- у духовному плані громадянське суспільство характеризується 

плюралізмом ідей і думок, толерантністю, критичним ставленням до дійсності, 

раціоналізмом і гуманізмом [100, с. 25]. 

З огляду на зазначене, громадянське суспільство стає основою держави, а 

його розвиток відбувається у взаємозв’язку із становленням правової держави, 

де необхідно створювати надійний механізм взаємодії та збагачення. 
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Щодо громадянсько-політичного суспільства, то основною рисою 

відповідного суспільства є в першу чергу відкритість.  

Відкритість полягає у наступному:  

-  доступ громадян до всіх джерел громадської, політичної, економічної та 

державної інформації, окрім, державної або комерційної таємниці;  

- широкої гласності здійснюваних суспільно-політичних заходів, 

починаючи від підготовки проекту приймається суспільно-політичного рішення 

і закінчуючи його реалізацією;  

- свободі слова, включаючи свободу критики, відсутність заборонених зон 

для критики;  

- зацікавленість громадянських та політичних структур в постійному 

обміні накопиченим досвідом [37]. 

Відкритість у зовнішньополітичному означає: 

-  прихильність загальнолюдським принципам моралі в усіх областях 

суспільного і політичного життя;  

- свободу діяльності іноземних та міжнародних організацій відповідно до 

принципів і норм міжнародного права;  

- політичний діалог і переговори як спосіб вирішення міжнародних 

проблем і усунення існуючих розбіжностей [37]. 

Всі сфери громадянсько-політичного суспільства, а саме економічну, 

політичну, духовну, соціальну поєднує плюралізм. Що стосується соціальної 

сфери, про риси плюралізму свідчить розвиненість системи та соціальних 

спільнот, які здатні і готові вирішувати соціально-політичні проблеми, а також  

здійснювати контроль за діяльністю державних і громадських органів. В 

економічній сфері виражається в різноманітті та правовому статусі всіх форм  

власності (приватної, акціонерної, кооперативної, громадської і державної), 

також в свободі вибору зазначених форм власності, в гарантованому державно-

правовому забезпеченні діяльності самих власників.  

У політичній сфері плюралізм являє собою широкий спектр політичних 

сил, рухів, партій і організацій, що діють на основі загальновизнаних норм 

спілкування, в тому числі правил конкурентної боротьби, включаючи 
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парламентську і позапарламентську її форми. У духовній сфері плюралізм 

знаменує світоглядну свободу і самовизначення особистості, взаємну терпимість 

до протилежних поглядів і думок, виключення будь-якої дискримінації за 

ідеологічними ознаками [37]. 

Громадянсько-політичне суспільство - це таке суспільство, в якому в рівній 

мірі і найбільш повно реалізуються різноманітні потреби та інтереси людини і як 

громадянина, і як політичного об'єкта. Суспільство, в якому вироблено досить 

ефективний і демократичний механізм взаємодії державно-політичних і 

громадянсько-суспільних інститутів, що сприяє, з одного боку, гармонізації 

загальнолюдських і національних інтересів, а з іншого - вирішення різного роду 

соціальних, регіональних та інших конфліктів [37, с. 132]. 

А. Колодій характеризуючи громадянське суспільство виділяє наступні 

ознаки: 

- громадянське суспільство є засобом самовиразу індивідів, їхньої 

самоорганізації та самостійної реалізації ними власним інтересів. Певну частину 

суспільно-важливих питань громадські спілки та об’єднання розв’язують 

самостійно або на рівні місцевого самоврядування, тим самим полегшують 

виконання державою її функцій; 

- інститути громадянського суспільства виступають гарантом 

непорушності особистих прав громадян, дають їм впевненість у власних силах, 

служать опорою у їхньому можливому протистоянні з державою, формують 

такий собі соціальний капітал, невід’ємні риси  особистості, завдяки яким вона 

стає здатною до кооперації та ефективних солідарних дій; 

- інститути громадянського суспільства систематизують, впорядковують 

та надають урегульованості протестам та вимогам людей, які в іншому випадку 

могли б мати руйнівний характер і в такий спосіб створюють сприятливі умови 

для функціонування демократичної влади; 

- інститути громадянського суспільства виконують функцію захисту 

інтересів певної групи в її протиборстві з іншими групами інтересів [28, с. 38].  

Місцеве самоврядування є одним із головних структурних елементів 

громадянського суспільства. Значущість місцевого самоврядування полягає у 
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тому, що воно забезпечує оптимальне поєднання загальнодержавних інтересів та 

інтересів кожної місцевої спільноти і відіграє роль впливового інституту 

громадянського суспільства. Органи місцевого самоврядування представляють 

інтереси територіальних громад. Через присутність депутатів у радах всіх рівнів 

посилюється вплив громадян на владу та забезпечується більш активна участь 

громадськості у процесі прийняття рішень, здійснюється функція громадського 

контролю над діяльністю владних структур. Розвиток місцевого самоврядування 

розглядають як шлях до консенсусної демократії, коли влада ухвалює будь-які 

рішення, зважаючи на інститути громадянського суспільства [17, с. 98]. 

Громадянське суспільство здійснює свій вплив на владу через громадські 

організації, групи інтересів - об'єднання підприємців, професійні спілки, 

товариства споживачів, благодійні товариства, недержавні засоби масової 

інформації. Громадянське суспільство, з одного боку, в певному розумінні є 

громадським експертом управлінських рішень владних структур та механізмів їх 

здійснення, з другого - пропонує певну множину власних рішень та механізмів 

запровадження аж до їх прийняття демократичними засобами. Посередницьку 

місію між владою і громадянами виконують засоби масової інформації шляхом 

неупередженого аналізу та тлумачення тих чи інших суспільних проблем, 

організації їх обговорення різними суспільними групами [17, с. 97]. 

З огляду на вищезазначене, концепція громадянського суспільства 

охоплює всі добровільні організації та об’єднання за інтересами, які стоять поза 

державними утвореннями, це є і профспілки, професійні колегії, торговельні 

палати, асоціації тощо. 

На думку В. Цвиха група інтересів є вихідним осередком громадянського 

суспільства. Групи інтересів є наслідком узгодження, координації та взаємодії 

інтересів окремих суб’єктів та перетворення їх на цілісний суб’єкт -  носія 

групового інтересу [156, с. 7]. Носіями особливої групи інтересів є профспілки. 

Також структура громадянського суспільства включає в себе широкий 

спектр об’єднань без власної соціально-політичної програми, наприклад, такі як 

студентські, спортивні, релігійні, наукові та культурні товариства – «від гуртка 
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любителів хорового співу до клубів спортивних вболівальників і добровільних 

пожежників» [100, с. 27].  

Під громадянським суспільством найчастіше розуміють незалежну від 

держави особливу сферу громадського життя, що складається з різних 

соціальних груп, рухів, об’єднань, культурних, національних, територіальних та 

інших угруповань і є формою вираження різноманітних інтересів особистості 

[31, с. 4]. 

Основні ознаки громадянського суспільства складають: 

- громадянська соціалізація індивідів, які розвиваються як 

особистості, як громадяни, що усвідомлюють свої потреби, інтереси, 

сприймають норми і цінності. Носієм громадянського суспільства є особистість, 

що знаходить соціальну й цивільну активність; 

- права людини, що виступають основою громадянського суспільства 

та визначають поле її можливостей; 

- самоуправлінська діяльність громадян, певною мірою незалежна від 

держави; 

- демократична правова держава, що виражає і захищає права людини; 

- тісний зв'язок громадянського суспільства з «відкритим 

суспільством», головною ознакою якого, згідно з К. Поппером, є те, що в ньому 

«індивідууми змушені приймати власні рішення» [154].  

Останнім часом все більше уваги приділяється питанню ролі та значення 

політичного виміру громадянського суспільства і даному контексті особливий 

акцент робиться на питанні: варто чи неварто проводити розподіл на 

громадянське та політичне суспільство чи варто говорити лише про політичний 

вимір громадянського суспільства. 

Поняття «громадянське суспільство» в структурі соціально-політичного 

дискурсу виступає в трьох взаємопов'язаних аспектах: 

- як філософсько-соціологічна нормативна концепція, що визначає не 

тільки сучасний етичний ідеал соціального порядку, а й ставлення громадянина 

до нього. В цьому аспекті концепція покликана сприяти мобілізації громадян і їх 

добровільних асоціацій до соціальної та громадянської активності; 
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-  як теоретико-аналітична концепція, яка пояснює закономірності 

походження і розвитку соціальної реальності. У цьому сенсі громадянське 

суспільство виступає як «агреговане» поняття, що означає специфічну 

сукупність суспільних комунікацій і соціальних зв'язків, соціальних інститутів і 

соціальних цінностей, головним суб'єктом яких є громадянин, зі своїми правами 

і громадські (не політичні і не державні) організації, асоціації, об'єднання, 

громадські рухи та громадянські інститути; 

-  як політичний концепт, або політичний інструмент різних 

громадських і політичних рухів, партій, що сприяють політичній мобілізації мас, 

або з метою критики певних напрямків політики уряду, наприклад, в галузі 

засобів масової інформації, або з метою боротьби з існуючим режимом» [13]. 

Політичне суспільство - поняття, співвідносне з іншими уявленнями про 

суспільство або його складових: громадянському суспільству, культурному 

тощо. Суспільство, в якому функціонує політична система сучасної держави, 

може вважатися політичним. Політичне суспільство охоплює громадянське 

суспільство і взагалі суспільство як якась цілісність, об'єднана державою.  

У демократичному суспільстві, масова, якщо не загальна участь громадян у 

політичному житті країни робить суспільство дійсно політичним. Таке політичне 

суспільство відрізняється від політизованого суспільства недемократичного 

типу, авторитарного і тоталітарного, в якому політична участь суспільства 

формально, нав'язана, вкрай ідеалізована і зводиться до безумовної покори [104]. 

Також, розуміння політичного суспільства, що існує в сучасній науці, 

точніше виражається поняттям політичної спільноти. Це частина суспільства, 

яка професійно займається політикою (кадри інститутів влади, апаратів 

управління, службовців державних управлінь). Антагонізм політичного 

суспільства і громадянського або, точніше, правлячої меншості або керуючої 

більшості можливий, в історії більшості країн він був звичайним станом. Він 

долається демократизацією політичного процесу, разом зі створенням правової 

держави і громадянського суспільства [104]. 

Політичне суспільство – є не окремою установою, а скоріше низкою 

установ, кожна з яких є важливою для функції агрегування політики. 
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Першою – політичні партії. Кількість політичних партій в будь-якій 

політичній системі значною мірою визначається виборчою системою. У світі 

існує велика різниця, хоча основні відмінності полягають у множинності, 

більшості або пропорційних системах представництва. 

Другою – законодавча влада. Політичні партії змагаються на виборах, щоб 

отримати місце в законодавчому органі. Легітимність політичного суспільства 

значною мірою залежить від довіри до особистості законодавця. 

У демократичних державах політичні партії можна назвати основними 

суб'єктами виборчого процесу, а також інститутами вираження інтересів 

різноманітних соціальних груп. Потужні партії парламентського типу 

вирішально впливають на досягнення ключових, стратегічних цілей: 

ефективного економічного розвитку, політичної стабілізації та консолідації 

суспільства. 

Політичні партії, які є представниками політичного суспільства 

виступають тією важливою ланкою, що об’єднує демократичне суспільство та 

державу. 

Політичні організації – добровільні, закріплені формальним членством 

об’єднання громадян, покликані сприяти розвитку політичної, соціальної, 

культурної активності й самодіяльності своїх членів, задоволенню і захисту їхніх 

інтересів і потреб. Поняття «політичні організації» включає в себе дві групи 

об’єднань, що функціонують як самостійні структурні елементи: політичні партії  

та рухи й органи громадсько-політичної діяльності населення. Поділ політичних 

організацій та рухів на політичні партії та самодіяльні об’єднання є суто 

умовним, оскільки нерідко перетворюються на партії. Політичні організації 

відрізняються від усіх інших угруповань прагненням вести боротьбу за здобуття 

або утримання політичної влади [107].  

Політична спільнота - являє собою стійку складову політики, що 

компенсує її нестабільність, або яка представляє форму політичної участі [81].  

Політична спільнота розглядається в двох наступних аспектах. 

Політична спільнота -  як частина громадянського суспільства, соціум або 

його частина, сферою інтересів якої є політика. Формування політичної 
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спільноти відбувається в силу самостійного ініціативного входження в політику 

частини суспільства, загальне підвищення політичної активності громадян. 

Також політична спільнота формується зверху, тобто на основі 

інституціональних, мобілізаційних форм (виборів, політичний подій). Політична 

спільнота, як форма політичної соціалізації індивіда і політичної організації 

суспільства, своїм становленням і включеністю в політику випереджає собою 

безпосередню участь в ній народних мас, а також прямі політичні дії (революції, 

прояви політичної солідарності, громадянську непокору тощо). Така форма 

політичної організації може відображати етап стабілізації політики та її 

упорядкування в періоди, коли ще не настав етап розмежування політичних сил 

і їхніх інтересів, але прийшов час і необхідність реалізації суспільного договору. 

Політична спільнота - в якості форми організації політичного класу, 

політичних сил, поряд з політичними партіями, організаціями та іншими 

організаційно-політичними структурами громадянського суспільства, які беруть 

участь у політичному житті. Спочатку явище політичної спільноти позначалося 

англійським словом "community", означало населення просторово обмежених 

територій; групи з вираженою культурною ідентичністю; релігійні групи і 

об'єднання. Політична спільнота існує як мережева складова політичних 

процесів та залежно від типу і динаміки політичного процесу формується і 

упорядковується політична спільнота, відносини в ній та вплив на політику [81, 

с. 137]. 

Політична спільнота - життєдіяльність суспільства, відкритий політичний 

простір відносин і діяльності суб'єктів та учасників політичного процесу; 

соціальні групи і об'єднання відкритого, асоціативного типу, представники яких 

ідентифікують себе в політиці або інтегруються в неї владою і державою; 

взаємодіють між собою і з політичним режимом на основі солідарності, духовної 

та іншої єдності по найбільш загальним і значущим політичним проблемам, що 

не припускає їх розподіл і внутрішню конфліктність [81]. 

Терміном «політичне» охоплюється вся публічна сфера, яка 

протиставляється приватним відносинам. Хоча «політичне» не слід 

ототожнювати  з державою. Держава - це соціальна організація, що володіє 
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вищою владою над людьми і має на меті вирішення спільних проблем при 

забезпеченні порядку [138]. 

На думку російського дослідника Ю. Красіна публічне на противагу 

приватному представляє ту сферу де відбувається реалізація притаманних 

кожному суспільству комунікативних інтересів, тобто інтересів суспільства в 

цілому. В той же час, публічна сфера не повинна вичерпуватись комунікацією 

громадян і громадською рефлексією. Вона також має трансформуватися в 

практичні дії з метою досягнення загального блага [75]. 

В такому випадку публічна сфера являє собою «спільну практичну 

діяльність, направлену на досягнення цілей, які поділяються всім суспільством» 

[180]. Тому публічна сфера – це не лише громадський форум колективного 

пошуку громадянами цілей та способів їх досягнення, але і сфера їх практичної 

реалізації в систему суспільних відносин і інститутів. Публічна сфера включає 

чотири компоненти: 

- економічний: громадський сектор економіки, виробництво суспільних 

благ (public goods), систему перерозподілу доходів для задоволення суспільних 

потреб; 

- соціальний: громадські та державні служби соціального забезпечення 

(пенсії та допомоги, зайнятість, охорона здоров'я, освіта, громадський транспорт 

і засоби комунікації, збереження довкілля, захист від злочинності і корупції, 

підтримка соціальної стабільності і комфортності); 

- громадсько-політичний: недержавні об’єднання та асоціації громадян, 

центри громадської солідарності; 

- соціокультурний: інститути збереження та відтворення духовних 

цінностей і культурних кодів суспільства [75]. 

За висловом Ю. Красіна, «у відкритому зіставленні поглядів відбувається 

«притирання» різних груп інтересів, і в діалозі з державною владою формується 

громадянська свідомість і громадянська позиція» [75]. Публічна сфера тільки 

тоді наповнюється реальним змістом, коли стає ареною самостійної політичної 

активності суб’єктів громадянського суспільства поза системних механізмів 

держави і приватної економіки [92]. 
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Роздуми Ю. Габермаса про категорію публічної сфери в його ранніх 

роботах багато в чому перекликаються з «публічним простором» Х. Арендт, під 

яким вона розуміє місце, де людина стає громадянином, бере участь особисто в 

обговоренні суспільних справ, привселюдно виражає свої думки та обмінюється 

ними з іншими громадянами [8].  

Однак, як зазначає . І. Рейтерович, між цими двома підходами є суттєве 

розходження: якщо для Х. Арендт публічність пов’язана з прямою взаємодією 

індивідів, які поділяють ту або іншу систему цінностей, що є основою для 

правильної інтерпретації дій кожного, то для Ю. Габермаса публічна сфера – це 

принципово позаособистістний феномен, у якому не стільки здійснюються дії, 

скільки відбувається комунікація, обмін інформацією, думками. Публіка у 

розумінні німецького соціолога та філософа може бути розсіяна в різних місцях, 

але завдяки засобам масової інформації люди завжди чують один одного, це 

насамперед ті, які читають [126]. 

Значна кількість авторів, які займаються дослідженням публічної сфери 

відзначають її плюралізацію та фрагментацію. Зокрема, Руторт і Негг 

зазначають, про виникнення в суспільствах «мозаїк фрагментованих публічних 

сфер» [172].  

Як показує історичний аналіз публічної сфери, ніколи не існувало жодної 

«зразкової» публічної сфери, в якій громадяни формували громадську думку чи 

загальну колективну ідентичність. Навіть на рівні національних держав ідея 

соціально та культурно інтегрованої спільноти завжди була конститутивним 

міфом, а не соціологічно точним зображенням колективних ідентичностей. Ще 

більше відсутність повної колективної ідентичності проявляється в сучасних 

неоднорідних суспільствах, де політичні труднощі, соціально-економічні 

нерівності та культурний плюралізм роблять суспільну сферу, в кращому 

випадку, фрагментарними дискурсами, в яких створюється значна кількість 

колективних ідентичностей між якими відбуваються переговори про політичну 

волю.  

Саме тому найважливішим та найкориснішим типом «публічної сфери» 

Дж. Кін вважає мікро-публічні, зважаючи на їхню впливовість та важливість для 
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формування громадської думки. Невеличкі групи людей у своїх перманентних 

середовищах постійно спілкуються та дискутують з приводу важливих для них 

проблем та суспільних процесів, їхня діяльність спонтанна, продовжується у 

часі, неконтрольована державою; але за певних умов чи потреб, вони можуть 

ставати меґа-дискусіями і розростатися до рівня макро-публічної сфери. 

Розвиток інших 2 типів «публічних сфер» – мезо та макро – відбувається завдяки 

утворенню нових засобів масової комунікації, виникненню цифрових мереж, 

комп’ютерів, мобільних телефонів тощо [62]. 

Що стосується поняття політики, то політика є вираженням суті 

спрямованості, динаміки та кордонів політичного. Під політичним розуміється 

сфера життєдіяльності людей, пов’язаної з владними відносинами, з державою і 

державним устроєм, з тими інституціями, які покликані гарантувати 

життєдіяльність суспільства, реалізацію загальної волі людей, а також їх 

інтересів та потреб.  

Тобто під політичним мається на увазі все, що має відношення до явищ в 

суспільстві, за якими стоїть влада та авторитет, існуючі в суспільстві для 

утвердження і збереження порядку і реалізації важливих цілей [138]. 

Також в рамках геополітичної концепції К. Шмітт, висуває і обґрунтовує 

тезу про примат політичного над державним. Певний правовий порядок 

уможливлюється державним порядком, який утверджується сувереном і може 

бути збережений лише в тому разі, якщо буде знайдена якась загроза чи якийсь 

супротивник існування такого порядку. З іншого боку, оскільки людина не є 

вповні досконала і добра, але за природою здатна чинити зло (у цьому пункті 

Шмітт цілковито поділяє відоме Гобсове homo homini lupus est), їй властива 

недоброзичливість і ворожість [199].  

Німецький дослідник в одній із своїх праць «Поняття політичного» під 

політикою розуміє як певну форму співіснування спільності людей. Політика 

постає тією цариною, в якій розмежовується і розгортається протиставлення 

понять «друг» і «ворог». Як зазначає К. Шмітт, що специфічно політичним 

розрізненням, до якого можна звести політичні дії й мотиви, є розрізнення друга 

і ворога [199].  
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Розрізнення друга і ворога має сенс для того, щоб позначити зовнішній 

ступінь інтенсивності поєднання або роз’єднання, асоціації або дисоціації 

людей, тобто політичної організації людей [199]. Тому якщо зв’язки індивідів 

перебувають на уявній шкалі нижче очевидного стосунку «друг – ворог», то 

державний лад перебуває в порядку, а коли відносини перетворюються на 

ворожі, то перед нами випадок війни.  

Отже, «друг» і «ворог» постають двома «суверенними акторами» і 

воднораз вони конститутивні для феномену політичного як такого [200]. Тому 

політичне та політика формується саме там, де підвищується ступінь 

концентрації дій, інтересів та певних зусиль груп людей, а також де 

поглиблюється розмежування між організаціями та людьми, які виражають їх 

інтереси. З різних сфер життя, політичне може витягувати свою силу з 

релігійних, економічних та інших, а також і з їх протистояння.  

В центрі політичного знаходяться держава, влада і владні відносини, де 

громадянське суспільство і держава взаємодіють між собою. Важливе місце  

мають ряд інститутів і відносин, які одночасно належать до сфери і держави, і 

громадянського суспільства. Ці інститути є сполучними ланками між державою 

і громадянським суспільством. Якраз від структур та інститутів, які знаходяться 

на кордоні двох утворень, у вирішальній мірі залежить стабільне 

функціонування як громадянського суспільства, так і держави, їх життєздатність 

і динаміка розвитку [138]. 

Відповідно, громадянське суспільство формується за межами політичної 

системи, але охоплює і її, так як вона - складова частина суспільства і 

утворюється самими громадянами в силу історично сформованих традицій і 

культури. Громадянське суспільство є тією базою, з якої і народжується 

демократична політична система. Виявом громадянського суспільства виступає 

політичне суспільство. Провідну роль в політичному суспільстві відіграють 

інститути та установи політичної влади. На першому місці серед них стоїть 

держава.  

З тих пір як виникла держава, громадянське і політичне суспільства не 

тільки співіснують, але й взаємодіють між собою. На характер цієї взаємодії 
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впливають багато чинників. Перш за все, це ступінь цивілізованості і 

громадянського, і політичного суспільства. Цивілізованість громадянського 

суспільства означає його економічну, соціальну та духовну організованість і 

впорядкованість, а також готовність до самоврядування. У цьому сенсі 

цивілізовано-громадянське суспільство як організовано-кероване суспільство 

протиставляється природньому суспільству як стихійно-некерованому. У свою 

чергу, цивілізованість політичного суспільства передбачає його здатність до 

раціонального регламентування суспільних відносин за допомогою держави. 

Інакше кажучи, цивілізованим може вважатися таке політичне суспільство, яке 

не протистоїть громадянському суспільству, не пригнічує його, а, навпаки, 

створює найбільш сприятливі державно-правові умови для його 

функціонування. 

На характер взаємодії громадянського і політичного суспільства також 

здійснюють вплив особливості культурно-історичного розвитку конкретних 

країн. На думку А. Грамші, існує велика різниця, наприклад, між країнами Сходу 

та Заходу. Якщо формування громадянського і політичного суспільства в країнах 

Сходу відбувалось на основі азіатського способу виробництва, що породжував 

центризм і деспотію, то на Заході воно протікало в руслі традиційної наступності 

з античним полісом, з якого більшість цих товариств історично виросло [23, с. 

74]. 

А. Грамші зазначає, що на Сході держава була всім, громадянське 

суспільство перебувало в первинному, аморфному стані. В свою чергу, на Заході 

між державою і громадянським суспільством були впорядковані відносини і 

якщо держава починала хитатися, то одразу ж виступала міцна структура 

громадянського суспільства [23, с. 74]. 

Громадянське суспільство - це мозаїка, складена з окремих індивідів, 

класів, груп і інститутів, взаємодія яких регулюється громадянським правом і які,  

безпосередньо не залежать від політичної держави [194, с. 97]. Політичне ж 

суспільство – є сферою життя партій, політичних організацій та органів 

публічної політики (зокрема, парламентів) [74, с. 7]. Політичне суспільство – це 

та арена, в якій представлені громадяни, тому їх погляди агреговані в конкретні 
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вимоги та пропозиції щодо політики. У цьому відношенні політичне суспільство 

функціонально відрізняється від громадянського суспільства, де окремі групи 

формулюють свої інтереси.  

Якщо говорити про складову частину політичного суспільства, то воно 

складається не з однієї інституції, а з серії, які важливі для загальнополітичної 

функції.  

Першою складовою політичного суспільства – є політичні партії. При 

автократії, як правило, існує одна партія, при демократії багато. Кількість 

політичних партій у будь-якій державній політиці значною мірою визначається 

існуючою виборчою системою. У всьому світі існує велика різноманітність, хоча 

основні відмінності - між плюралістичними, більшістю або пропорційними 

системами представництва. Все це стосується конкретних правил, які мають 

наслідки для тих, хто займає посади в політичному суспільстві.  

Партії мають важливе значення для політичного суспільства та того, як 

конституюється партійна система та інституціоналізуються питання. Партії дуже 

важливі для посередницьких відносин між громадянином та владою та є 

необхідними для завдання формування уряду, а також становлення ефективної 

опозиції. 

В рамках моделі консолідованої демократії. Р. Даль, зазначає, що політичні 

партії і громадські організації повинні впливати на уряд шляхом участі у виборах 

та іншими мирними способами. Важливу роль відіграють політичні партії у 

функціонуванні громадянського суспільства: «Незалежні асоціації є джерелом 

громадянської компетентності та знання, вони представляють громадянам 

можливість вести дискусії, влаштовувати обговорення тих чи інших питань і 

відточувати свою політичну майстерність» [34, с. 74]. 

Політичні партії мають двояку природу: вони є одночасно елементом 

громадянського суспільства і частиною державного механізму [161]. 

Іншою складовою політичного суспільства - є законодавчий орган. 

Політичні партії змагаються на виборах, щоб отримати місця в парламенті. 

Легітимність політичного суспільства значною мірою залежить від довіри 
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окремих законодавців. Наскільки добре вони дотримуються норм, пов'язаних з 

представницьким урядом, безумовно важливо. 

Парламент, як представницький орган, який покликаний виконувати 

суспільно значущі функції, його діяльність автоматично набуває ознак 

публічності. Відповідно публічність перетворює парламент на своєрідний 

майданчик для політичних дебатів щодо суспільно значущих проблем, а, отже, – 

на форум для узгодження різних групових інтересів. У цьому контексті, 

суспільна значущість проблем означає їх актуальність для широкого кола 

суб’єктів (індивідів, соціальних груп, спільнот), а політичний характер дебатів – 

можливість їх вирішення у владний спосіб (тобто шляхом повноважного 

прийняття загальнообов’язкового рішення, за невиконання якого можливе 

настання відповідальності на основі законодавчих норм). Потенційно широке 

коло бенефіціаріїв парламентської роботи обумовлює необхідність 

продукування різної за змістом і формою інформації: від офіційного 

оприлюднення нормативно-правових актів – до будь-якого доступного способу 

комунікації депутатів з виборцями. Така широта можливої якості інформації про 

парламент породжує ряд проблем, пов’язаних із конфліктом інтерпретацій, а 

також формуванням іміджу законодавчого органу. А це, у свою чергу, напряму 

пов’язано із легітимністю парламенту як інституту та легітимацією 

парламентської роботи як імперативної діяльності [146]. 

Парламент, як комунікативний орган. Інформаційні служби відповідальні 

за інформування громадськості щодо діяльності парламенту як законодавчого 

органу. Крім того, вони відповідальні за залучення громадянського суспільства 

(зокрема, в особі його організацій) що законотворчого процесу. Аналіз практик 

парламентів світу показує, що більшість з них проводять семінари та 

інформаційні сесії з метою підвищення обізнаності населення про парламентську 

діяльність. 

Значна кількість парламентів організовують і проводять виставки, які 

прямо або опосередковано стосуються парламентської діяльності. Йдеться про 

виставки мистецьких робіт, фотографій, музичних подій або інших заходів, 

спрямованих на підвищення рівня довіри населення до законодавчих органів. 
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Якщо ефективність організації семінарів і проведення виставок як 

технології комунікації з громадськістю можуть бути оцінені неоднозначно, то 

масштаби впливу веб-сайтів на висвітлення діяльності парламентів мало в кого 

викликає сумніви. Для більшості країн (зокрема, великих за територією та 

неоднорідних за складом населення) Інтернет став більш популярним, ніж 

традиційні методи комунікації. Технології цифрових трансляцій створюють нові 

можливості для забезпечення інтерактиву [146]. 

Варто зауважити на питаннях, які стосуються політичного суспільства. 

Перше питання стосується створення довготривалої партійної системи. Друге - 

якою мірою вибори допомагають сформувати легітимні парламенти. Третє - це 

те, як добре функція агрегування політики виконується законодавчим органом 

[185]. 

Роль політичного суспільства полягає у сукупності вимог до політики. 

Таким чином, вона вимагає керованої та функціонуючої партійної системи. 

Велика кількість партій не обов'язкова для кращого функціонування політичного 

суспільства. 

Л. Даймонд, запозичуючи концептуалізацію А. Шелдера, зазначає, що в 

одних випадках проблемою є недостатньо інституційована партійна система, в 

інших - надмірно інституційна [181].  

Найбільш поширеною схемою, особливо в перехідних суспільствах, є 

недостатня інституціоналізація. Політичні партії є слабкими і нерідко 

фрагментованими суб'єктами, багато залежать від єдиного харизматичного 

індивіда за лідерство та керівництво. Ці партії слабкі в тому сенсі, що вони не 

можуть проникнути у суспільство. За відсутності справжнього членства, їх 

підтримка виборців є нестабільною. Бразилія часто використовується як приклад 

слабкої партійної системи. За масштабами ефективних політичних партій, 

розроблених, Бразилія була значно більшою, ніж в інших країнах не тільки в 

Латинській Америці, а й у інших країнах. Наприклад, у 1992 році в нижній палаті 

Конгресу було 8,5 партій, що робить його набагато більш фрагментованим, ніж 

інші консолідовані демократії, як президентські, так і парламентські [181]. 
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На думку Г. Гегеля властиве громадянському суспільству соціальне життя 

принципово відрізняється від світу сім’ї і від публічного життя самої держави. 

Він зазначає, що громадянське суспільство – є диференціація, яка постає поміж 

сім’єю та державою, хоча розвиток громадянського суспільства починається 

пізніше ніж розвиток держави [20, с. 52].    

Г. Гегель в сферу функціонування громадянського суспільства включав 

ринкову економіку, соціальні класи, корпорації, інститути, метою яких є  

забезпечення життєдіяльності суспільства. Отож громадянське суспільство 

включає комплекс приватних осіб, класів, груп та інститутів, відносини яких 

регламентуються цивільним правом і діяльність котрих безпосередньо не 

залежить від дій держави [20, с. 75].    

Варто зауважити, цікаву думку Г. Гегеля, який  хоче розвинути те 

становище, що стани громадянського суспільства є політичними станами і щоб 

довести це, підміняє його положенням, що стани громадянського суспільства -  є 

«відокремлення політичної держави» тобто, що громадянське суспільство є 

політичне суспільство [87, с. 309]. 

Цікаво також, що він наводить дві підстави, в силу яких рухома частина 

громадянського суспільства лише через депутатів може вступити в політичну 

державу, в законодавчу владу. Першою підставою є безліч членів суспільства, 

він позначає як зовнішню. Істотною підставою є характер призначення і занять 

цієї рухомої частини. Політична діяльність і політичні заняття – це щось чуже 

характеру її призначення та занять. Г. Гегель повертається до цих станів, як 

«депутатам громадянського суспільства».  Громадянське суспільство, на думку 

Г. Гегеля, має «це робити як те, що воно є». Як раз навпаки: воно повинно це 

робити як те, що воно є, бо громадянське суспільство є неполітичним 

суспільством, а тут воно зобов’язане зробити політичний акт – як акт для нього 

істотний, із нього самого випливаючий. В силу цього громадянське суспільство 

є «атомістично, що розпалося на окремі особи» і «лише присутнім на один 

момент для здійснення одиничного і тимчасового акту, без будь-якого 

подальшого зв’язку». По-перше, політичний акт громадянського суспільства є 

одиничним і тимчасовим і може тому в своєму здійсненні виступити лише як 
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таке. Це є акт , в якому політичне суспільство виявляється як яскравий спалах і 

таким цей акт повинен проявитися. По-друге, Гегеля анітрохи не бентежить та 

обставина - він навість сконструював це як щось необхідне, що громадянське 

суспільство відділяється від своєї громадянської дійсності і вважає себе як те, що 

воно є [87, с. 350].  

Г. Гегель вважає, що завдяки тому, що суспільство в своїх корпораціях і 

обирає депутатів, «його сконструйовані товариства отримують таким чином 

політичний зв’язок». Але вони або отримують значення, яке не є їх значення, або 

їх зв’язок як такий є вже політичний. Тим, що Г. Гегель назвав «депутатами» 

лише цю частину станового елемента, він несвідомо охаректиризував сутність 

обох палат (там де вони дійсно перебувають між собою в зазначеному 

відношенні). Палата депутатів є тут політична конституція громадянського 

суспільства в сучасному сенсі, палата перів в становому. Палата перів і палата 

депутатів протистоять тут один одному як станове представництво 

громадянського суспільства і як політичне його представництво. Одна є 

існуючий становий принцип громадянського суспільства, а інша є здійснення 

абстрактного політичного буття цього суспільства. Палата депутатів не може 

виступати як представництво станів, корпорацій, бо вона представляє політичне 

існування громадянського суспільства. В палаті ж перів засідає лише станова 

частина громадянського суспільства «суверенне землеволодіння», спадкове 

дворянство, це останнє не є одним зі станів серед інших станів, а саме в ньому 

знаходить своє здійснення становий принцип громадянського суспільства як 

дійсний соціальний, отже політичний принцип. Спадкове дворянство є стан у 

власному розумінні. Громадянське суспільство має в особі станової палати 

представника свого середньовічного буття. В палаті депутатів - представника 

свого політичного (сучасного) буття. Прогрес в порівнянні з середніми віками 

полягає тут лише в тому, що станова політика зведена до ролі особливої 

політичної сфери, що існує поряд з державно-громадянською політикою [87, с. 

351]. 

Громадянське суспільство визначається в термінах міжкласових 

громадських асоціацій, таких, як групи сусідів, самодіяльні служби 
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взаємодопомоги, місцеві обслуговуючі структури [196, с. 117].  На відміну від 

нього політичне суспільство розглядається як такий простір, в рамках якого 

визначається автономія груп, виявляються міжгрупові конфлікти, мають місце 

дискусії і дебати, пов'язані зі здійсненням колективного вибору.  

Жорстке концептуальне розходження між громадянським суспільством 

важко зберегти в тій специфічній формі, в якій воно існує в контексті 

французької дискусії. Адже і там мають місце солідарність і конфлікт, так само 

як і структури публічної комунікації. Разом з тим чисто політична дана 

відмінність має прийнятний сенс, оскільки передбачає переорієнтацію 

демократичної політики з держави на суспільство, не викликаючи при цьому 

надмірної політизації останнього.  

Таким чином, вдається уникнути буквального перекладу революційної 

традиції на мову демократичної теорії: Вівре і П. Розенваллон намагаються 

думати як про демократизацію, так і про самообмеження демократії. Іншими 

словами, в рамках моделі, що зберігає "демократичні" характеристики 

публічності і політичного впливу непрофесіональних дійових осіб, тобто 

громадян, присутні і суттєві ознаки ліберальної моделі громадянського 

суспільства як сфери приватних, добровільних асоціацій, можливість яких 

забезпечуються шляхом закріплення прав [196, с. 97]. 

Справа, однак, не тільки в тому, щоб рекомендувати перехід від революції 

до демократичного реформізму. Обидва полюси старої дилеми "революція чи 

реформа" орієнтувалися за допомогою структурі вимог, висунутих на адресу 

держави, і суспільства, що розуміється в термінах класового протистояння. 

Переорієнтація на громадянське і політичне суспільства переносить центр ваги 

демократизації з держави на суспільство, що розуміється як групи, асоціації та 

насамперед публічний простір.  

Як стверджує К. Лефор, діючими суб'єктами, на які спирається ця 

стратегія, є не класи, а сформовані в рамках громадянського суспільства 

соціальні рухи [187]. У розумінні Вівре і П. Розенваллона, ці останні знаходять 

політичний статус через що відбуваються в політичному суспільстві 

опосередкування-реконструкцію політичних партій (з заміною втратили свій 
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ідеологічний характер партій, що орієнтуються на всіх без відмінності) і 

відродження публічних форумів з проведення обговорень і дебатів (що означає 

кінець гегемонії усталених засобів масової інформації та політичної комунікації, 

що зводиться до виміру непублічних думок за допомогою, наприклад, 

опитувань). 

У міру розвитку початкової концепції роль реконструювання 

громадянського суспільства в плані політичної історії того періоду, перелом в 

якій був ознаменований приходом до влади соціалістичної партії, стала набувати 

все більш чільне місце. Тепер цільність громадянського суспільства доводилося 

відстоювати навіть перед обличчям контрольованих соціалістами держави і 

політичного суспільства. Однак, оскільки політичне суспільство розумілось в 

термінах посередництва між громадянським суспільством і державою, його 

реорганізація передбачала перебудову і більш фундаментальні соціальні зв'язки. 

Як  доводив П. Розенваллон, держава загального благоденства дезорганізує 

насамперед всі соціальні структури, асоціації та товариства, підміняючи їх 

державно-адміністративними відносинами. В країнах, де держава загального 

благоденства досягла найвищих стадій розвитку, вона показала себе не тільки як 

зростаюча неефективна і невміла стратегія керівництва суспільством; що ще 

важливіше, його початкові успіхи обернулися справжньою кризою солідарності, 

бо підміняли системно організованими функціями всілякі види взаємо 

підтримки, самодопомоги та горизонтальної кооперації.  

Таким чином, перетворення людських відносин в соціальний етатизм 

цілком відповідає тому, що відбувається в результаті функціонування 

капіталістичної ринкової економіки; тому програма, орієнтована на 

громадянське суспільство, повинна являти собою не тільки щось третє в 

порівнянні з соціальним етатизмом і неолібералізмом, але і бути шляхом, якісно 

відмінним від цих двох, які при всій їх взаємної протилежності, представляються 

подібними по їх впливу на відносини солідарності. 

Природа альтернативи, що базується на громадянському суспільстві; опис 

її практично не виходить за рамки вимоги: "більше громадянського суспільства", 

що означає створення нових структур, нових форм опосередкування і нових 
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типів асоціацій, що розуміються як джерела місцевої солідарності та 

солідарності на міжособистісному рівні. Очевидно, дана точка зору сумісна  

з різними формами громадянського суспільства. 

П. Розенваллон зазначає, що в 60-х - 70-х рр. комунітаризм зазнав поразки, 

і прагне уникнути корпоративіської версії повернення до суспільства. Однак він 

скептично ставиться до самої можливості вироблення теоретичного вирішення 

проблеми примирення індивідуальної автономії і нових спонтанних форм 

солідарності, тобто до якоїсь моделі, що виходить за рамки етатизму, 

неолібералізму, корпоративізму і комунітаризму. 

Загалом він наполегливо стверджує, що відносини між (нерегресивним) 

скороченням вимог, висунутих на адресу держави загального благоденства, і 

створенням нових форм соціабельності носять взаємодоповнюючий характер. 

Тим часом наведений їм перелік останніх є обмеженим. Він зазначає наявність 

нових форм приватних колективних служб і підпільних форм неринкових, що не 

орієнтовані на державу структур економічного життя і підкреслює значення цих 

форм, але вважає їх лише першими і найбільш примітивними різновидами того, 

що реально необхідно. Енергійно затверджується потреба в подібних нових 

формах породжуваних суспільством легальних структур, які не були б ні 

етатиськими, ні індивідуалістичними, але про їх правовий статус і про їхні 

взаємини з існуючим приватним і публічним (державним) правом мало що 

повідомляється. Туманно постулюються проекти формування нових соціальних 

норм, нових культурних ідентичностей і нової публічної сфери, але нічого не 

говориться про те, яке відношення до будь-якого з них мають нові соціальні 

актори (руху). Крім того, має місце суттєва неясність в питанні про роль 

солідарних і конфліктних відносин в створенні нової форми соціабельності. 

Більш переконливо виглядає представлений аналіз в трактуванні проблеми 

компромісу.  

П. Розенваллон постулює необхідність компромісу по-перше,  

капіталістичними підприємцями (сприяння раціональності і мобільності у 

використанні капіталу заради здійснення самоврядування та організації вільного 

часу), по-друге з бюрократичною державою (зниження рівня вимог до держави 
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заради визнання їм форм автономних колективних служб) і по-третє в середині 

суспільства - створення нових демократичних форм ведення публічних дебатів, 

переговорів і об'єднання інтересів. Однак залишається незрозумілим, яким 

чином обидва згаданих посткейнскіанских, постсоціалдемократичних проекти - 

проекти періоду "після загального благоденства" (управління за допомогою 

самоврядування та внутрішньо соціального регулювання) - змогли б здобути 

істотний вплив, здатний привести на світ якусь силу, на яку спиралися б названі 

види компромісу. 

Співвідношення цих двох проектів, імовірно представляють політичне 

(самоврядування) і громадянське (внутрішньо соціальне регулювання) 

суспільство, надзвичайно неясно. 

Політичне суспільство вводиться в даний контекст не стільки в якості 

політичного переосмислення громадянського суспільства, скільки в якості 

повністю конкуруючої з ним моделі. Тяжіючи то до публічної дискусії, то до 

самоврядування політичне суспільство демонструє всю свою проблематичність, 

бо останнє розуміння несе в собі загрозу асиміляції політичного суспільства 

сферою праці або, в кращому випадку, індустріальної демократією. Відповідно 

ідея внутрішньо соціального регулювання, яка коливається між 

індивідуалістичним регулюванням, що коливається між індивідуалістичною і 

"солідаристською" концепціями громадянського суспільства, містить ризик 

часткової втрати досягнутого, а саме, критичного розуміння захисту 

індивідуальних прав міститься в нормативній концепції сучасного 

громадянського суспільства, але (подібно до того, як індустріальна демократія 

може бути переосмислена по аналогії з демократичним політичним 

суспільством), в контексті критики одержавлення і "економізації" суспільства 

необхідно, за визнанням П. Розенваллона, підкреслити такі моменти, як 

солідарність і публічність. 

Варто зауважити про західнонімецьку модель парламентської демократії, 

де сформувався інтерес до громадянського суспільства в результаті запозичення 

деяких елементів західної політичної культури (етатистсько-авторитарної та 

навіть репресивної політичної культури Німеччини соціал-демократичної 
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партії). Це пов'язано з двома взаємопов'язуючими, що торкнулися всі західні 

демократії: мова йде про кризу держави загального благоденства і виникненні 

неоконсервативної критики "соціального етатизму". 

Варто зазначити, що під державою загального благоденства розуміється не 

тільки механізм політизації економіки, а й розмивання чітких меж між державою 

та суспільством [74, с. 75]. Як вказує цілий ряд ліворадикальних авторів в 70-х 

рр., а саме Дж. О’Коннор, Ю. Хабермас, К. Оффе, що державне втручання в 

капіталістичну економіку породжує нерозв'язні фіскальні та адміністративні 

проблеми, в той же час політичне втручання з боку капіталістичної економіки не 

так просто легітимізувати в контексті демократичних норм.  

Варто зазначити  також про одного із ключових авторів, Кл. Оффе, який 

моделював появу двох самостійних програм, які протиставляли суспільство 

державі. Ці програми були прямою протилежністю один одному в тому, що 

стосується протистояння громадянського суспільства та держави. 

Неоконсервативний аналіз робить наголос на підрив владного авторитету в 

результаті політичної маніпуляції неополітичними сферами суспільства. Згідно 

з цією програмою, громадянське суспільство має бути відроджено, але 

відродження його розуміється як захист не тільки від держави, але і від політики. 

Тому неоконсерватори мають на увазі модель деполітизованого громадянського 

суспільства. У даній інтерпретації особливе місце займає ототожнення свободи 

громадянського суспільства зі свободою ринку. Дана модель прагне посилити 

державу, особливо її авторитарний різновид. В рамках неоконсервативної моделі 

слід переосмислити кордони, що відокремлюють державу від суспільства, щоб 

отримати меншу за розмірами, але більш сильну державу, призначену для більш 

ефективних і авторитарних форм діяльності.  

Згідно К. Оффе програму нових соціальних рухів за реконструкцію 

громадянського суспільства, яку він назвав «не етатистським соціалізмом», не 

містить ніяких поступок ні економічному "приватизму", ні етатистському 

авторитаризму. Ця програма прагне політизувати інститути громадянського 

суспільства таким чином, щоб уникнути при цьому впливу представницько-
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бюрократичних політичних інститутів і тим самим вона відновлює громадянське 

суспільство. 

Для того, що звільнитися від держави, саме громадянське суспільство 

(охоплюючі інститути праці, виробництва, розподілу, сімейних відносин, 

відносин з природою, та й самі характеризуючі його критерії раціональності і 

прогресу) має бути політизоване за допомогою процедур, що належать до 

проміжної сфері між, з одного боку, "приватними" заняттями і інтересами, а з 

іншого боку інтересами і інституційними, санкціонованими державою видами 

політичної діяльності [106, с. 820]. 

В рамках даної концепції необхідно виділити дві риси, які не зовсім 

узгоджуються між собою. Вона відштовхується від захисту сучасних цінностей і 

ці цінності "постматеріальні", отримані від "нових лівих" (60-х рр.) і 

протиставляючи споживанню, ефективності і зростанню участі в суспільному 

житті, автономію і солідарність. Тому ця модель громадянського суспільства є 

соціальною, оформленою в термінах культури. З іншого боку, це модель 

громадянського суспільства, успадкована від анти авторитарної іпостасі 

марксистської традиції, яка передбачає демократизацію в сфері праці. Це також 

і модель французьких авторів, схильних називати її моделлю політичного 

суспільства [74, с. 77].  

К. Оффе захищаючи цю модель, розрізняє політичне і громадянське 

суспільство з точки зору приналежності їх до альтернативних і протиставляючим 

один одному сценаріям - лівих і неоконсерваторів. В розумінні К. Оффе, 

«політичне» суспільство являє собою деяку модель демократії, альтернативну 

інститутам ліберальної демократії. К. Оффе діє в рамках Марксової критики 

ліберальної демократії і в його розумінні, ліберальна демократія є посередником 

між державою і громадянським суспільством. Тут громадянське суспільство 

виступає як суспільство капіталістичне, буржуазне, а ліберальна демократія 

(різновид "політичного суспільства") розглядається також як принцип, 

опосередковуючий два такі поняття, як капіталізм і демократія.  

К. Оффе вказує на багатопартійну систему між державою і громадянським 

суспільством, який грає роль посередника [193, с. 224-226]. 
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Надання нових сил політичному суспільству або політичному різновиду 

громадянського суспільства, яке здатне реалізуватися в формі громадських 

ініціатив та соціальних рухів, являє собою оновлену модель диференціації 

держави і суспільства. Цю альтернативу К. Оффе описує по-різному: як реакцію 

на неспроможність багатопартійної системи, або на успіхи неокорпоративізму, 

але в обох випадках мова йде про відновлення громадянського (або політичного) 

суспільства поза встановлені інституційні межі. 

Отже, К. Оффе запропонував модель відновлення громадянського 

суспільства, де провідну роль віддає соціальним рухам. У моделі К. Оффе 

здійснюється перенесення центру ваги на соціальні рухи з двох альтернатив - не 

політичних асоціацій, інститутів і форм життя, а з іншого боку ліберально-

демократичної, парламентської політики. А в практичній політиці форми 

організації, які спираються на партії і рухи, носять взаємодоповнюючий 

характер, так само як парламентські і масові форми політики і політика в масі 

рядових виборців.  

Так само за К. Оффе залишається критика принципу більшості, яка 

дозволяє йому поставити на обговорення відносини між "поза інституційним" 

політичним імпульсом нових соціальних рухів і потребою в конституційних 

змінах в рамках структури ліберальної демократії, оскільки критика спрямована 

проти централізованих форм правління більшості, втіленням яких є ліберально- 

демократична національна держава.  

К. Оффе запропонував доповнити правління більшості не стільки класично 

ліберальними формами захисту меншин, а скільки різними федеральними, 

децентралізованими, квазі-аристократичними (в сенсі інститутів само 

вибірковості безпосередньо залучених осіб), а в іншому місці також і 

представницькими формами [74, с. 80]. 

Ще однією дослідницею в галузі громадянського суспільства є  

Н. Розенблюм, яка запропонувала власну типологізацію та виокремила три 

моделі громадянського суспільства: демократичне, посередницьке та виборче. 

Головним завданням у демократичному громадянському суспільстві є 

формування громадян із почуттям політичної дієздатності, спроможних вести 
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відкриті дискусії і схильних обговорювати проблеми з точки зору загального 

добра (блага). Для цього вони внутрішньо повинні бути ліберально-

демократичними “міні-громадами”, зорієнтованими на відкриті арени дискусій і 

вироблення політичного курсу. Згідно з деякими концепціями громадянське 

суспільство виключає внутрішньо недемократичні інститути, які за означенням 

представляють часткові інтереси – скажімо корпорації, чия політична участь і 

право висловлення повинні реґулюватися [197]. 

З іншого боку, асоціації, які не відповідають вимогам демократичності, 

могли б бути реформовані, в даному випадку через робітничий контроль, 

демократичність у стосунках акціонерів або представництво громадських 

інтересів в органах управління корпорацій. “Заохочення стійкої і демократичної 

громадської свідомості може вважатись основною метою інституційного 

дизайну, що впливає як на громадські так і на приватні інститути” [188]. 

Відповідно, в одній із концепцій демократичного громадянського 

суспільства рекомендовано, щоб уряд визнавав і фінансово підтримував групи, 

які уособлюють важливі соціальні перспективи і сприяють якіснішому 

прийняттю рішень, фокусуючи громадське обговорення на загальному блазі (і 

накладав санкції на групи, які не демонструють прихильності до демократично-

ліберальних норм). Активний державний вплив формує організоване 

представництво фраґментарних або виключених інтересів і заохочує 

організовані групи бути уважнішими до інтересів інших [178]. Ліберальна 

демократія є не стільки дзеркалом плюралістичного суспільства, скільки 

вчителем і творцем демократичного громадянського суспільства, хоча й справді, 

в деяких концепціях вторинні групи і асоціації зображені як результати 

діяльності уряду, що завдячують державній політиці своїми установчими 

намірами. 

У посередницького громадянського суспільства головним завдання є 

зорієнтувати людей у напрямку соціальних мереж, від яких очікують 

прищеплення ввічливості, соціабельності і відповідальності, які тримають будь-

яке суспільство, а особливо плюралістичну ліберальну демократію, вкупі. 

Церкви, сусідські об’єднання, культурні та етнічні асоціації беруть на себе 
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відповідальність за артикулювання і адресування дедалі зростаючої кількості 

потреб і інтересів, скажімо піклуючись про стареньких і виховання дітей. 

Громадянське суспільство є посередником між тими функціями, які 

зарезервовані за урядом, і тими, які індивіди виконують самостійно або в 

приватному житті [197]. 

У демократичного громадянського суспільства є проблема надмірної 

пріоритетності політичної участі, при цьому знецінюючи інші впливи 

громадянського суспільства, а саме приватні відносини, економічні амбіції, 

культурну ідентичність, ідеологію та індивідуальний самовираз, тому існує 

загроза в колонізації соціального життя політичною культурою. 

У посередницького ж громадянського суспільства проблемою є  те, що 

ентузіазм щодо асоціативного життя затуляє собою політичні та правові 

інститути, які необхідні для його підтримки. Кожен по-своєму демократичний і 

посередницький, плюралізм обмежує егоїзм, але це не вичерпує можливостей 

використання громадянського суспільства для моральних цілей. 

 У виборчому громадянському суспільстві, невідповідність є умовою для 

створення ліберальних диспозицій, а ключем до ліберального громадянського 

суспільства є використання моральних впливів плюралізму чоловіками і жінками 

особисто й індивідуально. Ліберальний уряд повинен створити клімат для 

постійного формування нових асоціацій та для динамічного взаємообміну 

членами між ними. Свобода об’єднань часто призводитиме до демократичної 

участі і посередницьких структур, які формуватимуть конкретні моральні 

переконання і забезпечать виникнення соціально небайдужих громад. 

Виборче  громадянське суспільство передбачає, що наша позиція як 

громадян не залежить від нашої приналежності чи неприналежності; таким 

чином, суть заперечення проти групових прав і групового представництва 

полягає не в тому, що вони несправедливі (компенсаційні заходи можуть мати 

виправдання), але в тому, що розподіл громадянських прав і благ на підставі 

групового членства має тенденцію заморожувати асоціації та утруднювати 

індивідам зміну чи поновлення членства. Соціальна політика може підтримувати 

моральні впливи плюралізму не прив’язуючи, наприклад, виплати в галузі 
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охорони здоров’я і пенсій до конкретного місця праці або наполягаючи, щоб 

навіть автономні релігійні громади платили мінімальну платню та вносили 

податки на соціальне страхування з тим, щоб їхніх членів не можна було 

примусити економічно залишатись [197]. 

Можна сказати, що за класифікацією Н. Розенблюм у Західній Європі 

більш розповсюдженою завжди була модель демократичного громадянського 

суспільства, яке є засобом політичної соціалізації.  

Саме в Західній Європі головними акторами соціального життя 

виступають бюргер і громадянин, який називають homo economicus (людина 

економічна) і homo politicus (людина політична). Громадянське суспільство і 

держава, з їхніми інституційними структурами, постають як великі поля 

діяльності для цих учасників. У Центральній Європі така модель не має 

безпосереднього використання. 

Щодо сучасних поглядів на громадянське та політичне суспільства, то 

варто зауважити наступні аспекти: 

- невід’ємною ознакою громадянського суспільства є 

плюралістичність способів суспільного життя і відповідно соціальна 

диференційованість і структурованість; 

- у ньому є місце як для консервативних, так і для радикальних сил – і 

перші, і другі виступають його необхідними компонентами; 

- за системою базових соціальних цінностей (права людини, 

демократія, плюралізм, правова держава, верховенство закону, власність, 

соціальна захищеність тощо) громадянське суспільство є гарантом діалогу між 

різними соціальними суб’єктами і відносин консенсусом політики; 

- існування громадянського суспільства забезпечується підтриманням 

певного балансу інтересів різних груп, що співіснують у соціумі за 

посередництвом дії механізмів конкуренції і соціального партнерства; 

- соціально економічним підґрунтям громадянського суспільства є  

ринкова економіка з притаманною їй різноманітністю форм власності [100, с. 28]. 

Варто зазначити, що громадянське суспільство відображає якісно-істотні 

характеристики суспільства, набуті лише на певному етапі розвитку. 
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Поступальний розвиток соціуму соціуму приводить до його диференціації, 

виокремлення сфери державної влади як окремої галузі суспільної діяльності 

[100, с. 28]. 

Держава поступово передає, а інститути громадянського суспільства 

відповідно перебирають на себе повноваження у контролі над творчими сферами 

соціальної життєдіяльності. У результаті завдяки розвитку інститутів 

громадянського суспільства позбавляється державного втручання і сфера 

виробництва, що забезпечується існуванням приватної власності та комерційних 

інтересів [100, с. 29]. 

Існують певні діалектично-суперечливі варіанти взаємовідносин 

громадянського і політичного суспільств, що важливо зазначити: 

- громадянське суспільство пригнічується державою і тоді виникає 

тоталітарний режим, який є найбільш витонченою формою авторитаризму; 

- існує хитка рівновага між громадянським суспільством і державою, 

яка може обумовити виникнення авторитарних режимів різного ступеня 

жорстокості; 

- держава виконує волю громадянського суспільства, діє в рамках 

права як правова держава, що обумовлює виникнення демократичного режиму 

[100, с. 29]. 

Щодо ознак розвиненості громадянського суспільства, то варто зазначити, 

що суспільство стає громадянським лише тоді, коли набір, розвиток і 

конфігурація недержавних об’єднань спроможні приборкати державу, змусити її 

стати активним захисником інтересів громадян, спонукати стати правовою 

державою [100, с. 147]. 

Громадянським суспільством називають той тип суспільства, де панує 

закон. Коли економіка підконтрольна державі, але не залежить від неї, то 

громадянське суспільство тоді досягає оптимальної ситуації. Свобода є основою 

буття особистості у громадянському суспільстві. Отож ідейному забезпеченню 

зазначеного процесу підпорядковані: 

- концепція індивідуалізму, у якій людина розглядається як 

першооснова суспільного та політичного устрою, найвища соціальна цінність; 
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- принцип непорушності права приватної власності; 

- ідея місцевого самоврядування, що передбачає диференціацію й 

відносну автономію організації та здійснення різних форм публічної влади [142, 

с. 616]. 

Вищезазначені положення можуть розглядатись як аспекти відокремлення 

суспільства від держави та характеризувати суспільство як специфічне соціальне 

явище або особливий політичний інститут, який виконує функції інструменту 

життєзабезпечення громади [142, с. 616].  

Тому, громадянське суспільство можна трактувати як сукупність певних 

громадських інститутів, які створені та діють на добровільних засадах, де 

людина вільно реалізує свої основні природні права та свободи. 

Аспекти громадянського суспільства як об’єкту правового регулювання: 

- теоретичний: громадянське суспільство є ідейною організацією 

суспільного життя, за допомогою якої вдосконалюються економічна, політична 

та духовна сфери політичного життя; 

- практичний: громадянське суспільство є результатом специфічного 

історичного розвитку в різних культурно історичних традиціях [100, с. 31]. 

Розвиток громадянського суспільства з позицій правового регулювання 

дає можливість визначити державно-владних вплив на суспільні відносини та 

ступінь ефективності, забезпечити контроль державних інститутів суспільству. 

Тому, право має бути чималим чинником впливу, що дозволить перебудувати 

відносини між публічними суб’єктами владно-розпорядчих функцій та 

суспільством на принципах правової держави. 

Саме тому, правове регулювання розвитку громадянського суспільства у 

взаємодії з політичним суспільством передбачає: 

- забезпечення взаємодії громадянського суспільства та держави з 

метою реалізації прав та інтересів людини і громадянина, а також поступове 

обмеження кількості владних структур та сфери їхньої діяльності; 

- правову регламентацію механізму реалізації потенціалу громадських 

організацій з метою стимулювання діяльності органів державної влади у сфері 

демократизації та соціальної  держави та захисту прав і свобод громадян шляхом 
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незалежної експертизи державних рішень, участі у законотворчості, моніторингу 

правових актів тощо; 

-  формування політичної свідомості та громадської думки щодо 

розуміння характеру та функцій громадянського суспільства з позицій реалізації 

як повсякденних потреб громадян, так і довгострокових державних інтересів 

[100, с. 32]. 

Отже, можна стверджувати, що громадянське суспільство є підґрунтям для 

практичного здійснення правових норм, де можуть відображатись реальні 

показники соціальної ефективності права.  

Засновники концепції правової державності вбачали підвалини саме в 

правовому громадянському суспільстві, що поєднує за посередництвом права, 

передусім Конституції як основного закону держави та суспільства, його 

громадські та державницькі засади.  

Саме поняття «правове громадянське суспільство» вперше вжито  

І. Кантом в 1784 році в праці «Ідея загальної історії у всесвітньо-громадянському 

плані», де філософ ставить  питання про причини та цілі історичного розвитку 

людства і формує наступну тезу: «Найважливіша проблема людського роду, до 

розв’язання якої його підштовхує сама його природа, - це досягнення 

всезагального правового громадянського суспільства [59].  

І. Кантом «правове громадянське суспільство» як мета історичного 

суспільного розвитку зазначається таке, де членам надається найбільша свобода, 

але ця свобода породжує найбільший антагонізм [10, с. 437]. Все тому, що метою 

кожного індивіда є втілення свободи. Одночасно, визначаючи поряд з собою 

існування інших індивідів, чий розум та свободу не можна заперечувати, 

втілення власної свободи виявляється  сполученим з втіленням інших свобод  

[59]. 

Тому, І. Кант зазначає на сполученні максимальної свободи під зовнішніми 

законами з неподоланим внутрішнім примусом, де джерелом першого є 

«моральний закон у мені», а джерелом першого – держава [59]. Це можна 

трактувати як те, що зовнішній закон, що існує у правовій державі з розвитком 

правового громадянського суспільства поступово набуває певних властивостей. 
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В першу чергу, він стає він стає мінімально репресивним, бо кількість 

встановлених ним заборон зменшується для того, щоб максимізувати зовнішньо 

припустиму свободу. Також, він наближається до апріорного закону розуму, 

який кожен індивід вільно приймає, оскільки цей закон постає як універсальний 

інтелігібельний принцип [106, с. 437]. 

Громадянське і політичне суспільство часто мають власні та не тотожні 

інтереси, але все ж таки можна зазначити на політичному моменті у їх 

взаємовідносинах. С. Абакумов зазначає, що розвиток сучасної демократичної 

держави передбачає зміни у відносинах громадянського суспільства і держави 

від суперницьких до партнерських [1, с. 19-21].  

Схожий підхід до характеристики специфіки взаємодії між демократичною 

державою і громадянським суспільством відображено у праці  

О. Колоярцевої «Громадянське суспільство як традиція», 2007 року.  

О. Колоярцева стверджує, що історично проблематика аналізу співіснування 

громадянського суспільства і держави досліджувалась саме в термінах взаємодії, 

а не суперництва [69, с. 6-7]. 

Тотожне положення про специфіку взаємовідносин між громадянським 

суспільством і демократичною, правовою державою відображається в 

дослідженнях О. Орлової [94]. 

 Сутність громадянського суспільства полягає не в тому, що люди постійно 

взаємодіють один з одним в різних формах, а в тому, що в громадянському 

суспільстві індивід повністю відповідає за вибір своєї поведінки під захистом 

права. І держава не має права втручатися в приватне життя людини, якщо тільки 

людина не робить будь-яких правопорушень. Призначення громадянського 

суспільства полягає в примиренні соціуму, з'єднанні приватного і загального 

інтересів, посередництві між особистістю і державною владою [94]. 

 Співвідношення особистості і громадянського суспільства безпосередньо 

пов'язане з реалізацією правового статусу особистості, бо права і обов'язки 

людини - це необхідна умова і нормативна форма взаємодії людей в 

громадянському суспільстві. В силу цього однією з найважливіших завдань 

нинішнього етапу формування громадянського суспільства є здійснення на 
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практиці пріоритету прав людини і реальне визнання самоцінності кожної 

окремо взятої особистості. В основі цього процесу лежить ідея про індивідуальну 

свободу, що розуміється як можливість вибору лінії своєї поведінки, в тому числі 

в політичній сфері, і, зрозуміло, в рамках, окреслених правом [94]. 

У політичній сфері громадянське суспільство забезпечує всім громадянам 

вільну участь у державних і громадських справах. 

Варто зазначити, що розвиток ідеї громадянського суспільства пов'язаний 

безпосередньо  постановкою проблеми проблеми взаємодії з державою. Аналіз 

різних концепцій відносин громадянського суспільства та держави свідчить про 

протистояння та взаємозалежність у контексті суспільного договору, як 

конфлікт, що має постійний характер, як стосунки двох сторін дихотомії, як 

протиборство протилежностей, а також як взаємозв’язок та взаємне проникнення 

та зв’язаність і уподібнення [93]. 

Щодо дихотомії «громадянське суспільство – держава», О. Аузан пропонує 

три можливі форми функціонування громадянського суспільства, що в свою 

чергу визначають специфіку взаємовідносин з державою та безпосередньо з 

політичним суспільством.  По-перше, громадянське суспільство як помічник 

неефективної держави, що вимушено переймає та допомагає виконувати деякі 

функції органів державного управління. По-друге, громадянське суспільство як 

«актор, паралельний державі», що вирішує проблему зовнішніх ефектів, зовсім 

не звертаючись до держави. По-третє, громадянське суспільство, що 

безпосередньо протистоїть державі внаслідок передусім порушення нею прав 

людини [10, с. 7-10]. 

Р. Рябєв пропонує три моделі взаємодії держави і громадянського 

суспільств: 

- патерналістська (етатистська), яка характерна для тоталітарних та 

авторитарних держав XX століття. Така модель передбачає ототожнення 

держави і суспільства та повний державний контроль за всіма сферами життя. 

Також розуміння людини як «гвинтика» в механізмі держави; встановлення 

обов'язків, а не прав і свобод людини; тотальний контроль держави за всіма 

сферами життя суспільства, в тому числі особистим життям громадянина; 
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- індивідуалістська (ліберальна) модель, яка характерна для країн західної 

демократії з притаманними їй обмеженням державного свавілля громадянським 

суспільством, також для США та інших країн. Ознаки: кінцевим джерелом 

державної влади є вільний громадянин; пріоритет прав і свобод людини і 

громадянина по відношенню до держави; обмеження самостійності громадянина 

здійснюється виключно обсягом його прав і свобод, а обмеження державної 

влади - громадянським суспільством; 

- партиципаторна модель, відносно нова, яка передбачає нерозривність та 

суперечливість взаємодії держави та громадянського суспільства, впровадження 

принципів солідарності та субсидіарності у відносинах держави та суспільства. 

Ознаки: головною функцією держави є створення, відповідно до закону, різних 

соціальних благ для всіх громадян, при обліку можливостей кожного 

громадянина; визнання взаємозв’язку і, одночасно, суперечливості 

взаємовідносин держави і громадянського суспільства. Держава розглядається як 

інструмент, для створення і забезпечення гідних умов для існування і розвитку 

громадян і суспільства. В свою чергу, наявність у держави функцій 

субсидіарності та солідарності, тобто зобов’язаності держави дбати про благо 

громадян, в тому числі знедолених і незаможних [135].  

Також, Г. Вайнштейн пропонує наступну класифікацію, де виокремлює 

наступні моделі: 

- модель протиборства, де підсилення одного боку дихотомічної системи 

означає послаблення іншого (авторитарний політичний режим). Взаємовплив 

держави і громадянського суспільства описує специфіку непростих взаємин 

громадянського суспільства і влади при політичному режимі, схильному до 

авторитаризму; 

- наступна модель зводиться до пошуку компромісу у партнерських 

відносинах (поступова демократизація суспільства). Тобто, коли доречним стає 

не протиборство громадянського суспільства з владою, а пошук компромісу і 

консенсусу у відносинах один з одним; 

- третя модель передбачає стійку інституалізацію відносин партнерства 

між громадянським суспільством та державою (стійка усталена демократія) [15].  
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Характеризуючи третю модель, доречним є вислів про взаємодію 

громадянського суспільства і політичного суспільства працювати разом на благо, 

а не замість один одного. 

О.В. Паслер, класифікує за двома критеріями моделі взаємодії 

громадянського суспільства і держави.  

Першим критерієм з позиції «сили» і «слабкості» суб'єктів взаємодії:  

- ідеальна модель, де сильна держава - сильне громадянське суспільство; 

- помірно деетатистська модель, де помірно слабка держава - помірно 

сильне громадянське суспільство - Великобританія, США, Австралія та ін .;  

- помірно етатистська модель, де помірно сильна держава - помірно слабке 

громадянське суспільство - Німеччина, Франція та ін .;  

- етатистська модель, де сильна держава - слабке громадянське суспільство 

- Китай, країни Латинської Америки, ісламські країни та ін .;  

- вкрай етатистська модель, де вкрай сильна держава - вкрай слабке 

громадянське суспільство - Венесуела, Куба, і ін. 

Другим критерієм за принципом функціонування моделей:  

- модель «маятникового» типу (країни західного ареалу); 

-  модель «тайфунного» типу (країни незахідного ареалу) [98]. 

З позиції «сили» і «слабкості» суб'єктів взаємодії Україну можна віднести 

до ідеальної та часом етатистської моделі. Громадяни бажають сильної 

державної влади і пов'язують з функціями держави - наведення порядку в країні, 

можливості працевлаштування, соціальні гарантії та добробут, попередження і 

припинення злочинності тощо. 

Також, професор А. Сунгуров описує три варіанти взаємодії органів влади 

і цивільних структур: співробітництво, ігнорування та конфронтація, які 

реалізовуються у більш історичних моделях. 

Що стосується партнерських взаємовідносин А. Сунгуров розглядає 

наступні моделі. 

"Модель садівника». Органи регіональної влади приймають нормативні 

акти, що сприяють появі та розвитку незалежних громадських організацій, які є 



68 
 

основою початку громадянського суспільства, і роблять конкретні дії по 

підтримки розвитку таких організацій [137]. 

Партнерська модель, при якій державні органи розуміють важливість 

незалежних неурядових організацій і не намагаються ними керувати, а 

приймають участь у різних формах діалогу, у вигляді «переговорних 

майданчиків» та інших форм. Важливим критерієм для існування подібної 

моделі є розуміння відповідальними представниками органів влади важливості 

самого феномена громадського контролю [137].  

«Модель архітектора». Організації громадянського суспільства формують 

публічну політику та беруть участь в реалізації реформи конкретних інститутів 

державної влади, беруть участь у створенні нових органів державної влади, 

навчають чиновників державних структур [137]. 

Що стосується взаємодії, яка базується на домінуванні влади, то  

А. Сунгуров зазначає наступні моделі. Патерналістську модель, де в обмін на 

політичну лояльність владні структури забезпечують певну підтримку діяльності 

організацій - шляхом подання безкоштовних приміщень або пільгової оренди, 

шляхом прямого фінансування, надання преференцій при розподілі грантів та 

іншими способами [137]. 

Модель «приводних пасів». Ця модель була найбільш яскраво 

представлена в Радянському Союзі в 1930-1970-і роки, коли партійно-державний 

апарат розглядав всі громадські організації виключно як передавальні механізми 

від партійного керівництва до рядових жителям країни, при цьому ні про яку 

самостійність в цьому випадку і говорити не доводилося [137]. 

Щодо моделі ігнорування, то вона означає те, коли держава не помічає 

більшості некомерційних організацій, в той же момент не заважає, але і не 

допомагає їх діяльності. Відповідна модель може бути реалізована в умовах 

різноманітної недержавної підтримки діяльності організацій з одного боку, а з 

іншого боку концентрацією влади на різноманітних політичних та економічних 

проблемах. 

Наступна модель «боротьби з противником». В рамках цієї моделі 

представники держави бачать небезпеку для власної влади, і намагаються 
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ускладнити діяльність організацій, а навіть закривати. Фінансування з 

міжнародних фондів трактується як перетворення такої організації в «агента 

іноземного впливу» [137]. 

Модель «громадянської непокори». В умовах порушення владою прав 

людини і політичних свобод ряд громадських організацій обирає тактику 

громадянської непокори - участі в несанкціонованих мітингах, пікетах, інших 

діях, що викликають репресивні дії влади, переходячи тим самим уже в фактично 

вже в площину політичної боротьби [36]. 

Важливо зазначити, що в повсякденному житті  завжди існує поєднання 

декількох видів подібних моделей. 

Також, О.В. Маркова розглядає громадянське суспільство в трьох різних 

контекстах: 

- класичну традицію розгляду громадянського суспільства в контексті 

правової державності, виходячи з принципу свободи особистості; 

 - модель «громадської автономії», яка ставить акцент на існуванні 

незалежних асоціацій в економічній і публічній сфері;  

- «суб'єктну модель», що виходить з принципу автономності соціальних 

суб'єктів в процесі демократизації громадської сфери [86]. 

Також, Е.В. Галкіна в дослідженні громадянського суспільства визначає і 

обґрунтовує три основні моделі громадянського суспільства [19]. 

Перша модель будується на основі принципів і інституційних форм 

громадянського суспільства в Західній Європі, в якій враховуються права і 

свободи громадян, визнається їх рівність в рамках законів, реалізуються ідеї 

соціальної справедливості, застосовуються демократичні механізми 

громадського управління, що гарантують рівність можливостей суб'єктів 

політики, а також забезпечується поділ влади і політичний плюралізм.  

Друга модель - характерна для країн Сходу. Вона відображає синтез 

традиційних інститутів самоорганізації та запозичених інститутів 

демократичного модернізованого типу. Важливе значення приділяється громаді, 

конфесійним, етнічним і територіальним об'єднанням. Імпорт інститутів 
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західного типу залишається неорганічним, викликає мутацію демократичних 

інститутів і їх адаптацію до традиціоналізму інституційної матриці. 

Третя модель поєднує ознаки традиціоналізму і західних інститутів 

громадянського суспільства. Їх баланс модернізований і органічний, ніж в 

країнах Сходу. Така модель базується на збереженні державного патерналізму 

по відношенню до громадянського суспільства. Відповідну модель можна 

простежити і в Україні, де поєднуються традиції східної і західної моделей, 

несучи свої специфічні риси, пов'язані з інтелектуальними і соціокультурними 

традиціями [19]. 

В дослідженні С. Баяхчевої, вводиться загальне поняття «ідеологія 

громадянського суспільства» та розкриваються складові елементи змісту цієї 

ідеології, серед яких важливі місце посідає ідея  ефективної взаємодії з 

демократично організованою державною владою з метою забезпечення та 

захисту прав і свобод громадянина, а також сприяння суспільному розвиткові 

[94, с. 21-24]. 

Результатом застосування такої моделі взаємодії між державою і 

громадянським суспільством розвиток політичної системи вже не може бути 

описаний у термінах «гри на виграш», в якій є сторона-переможець і є сторона, 

яка переможена, а перетворюється на нормальний процес партнерської взаємодії 

держави і громадянського суспільства [106, с. 440].  

Разом з тим, партнерство означає рівність сторін, а не модель «кішка-

мишеня», яку обґрунтував у своїй праці «Маса і влада» Е. Канетті [58, с. 233]. Де 

кішка, що впіймала мишу, скоріш за все знищить її, здійснивши насильство, але 

якщо насильство дозволить собі забаритися, воно стає владою. Бавлячись з 

мишею, кішка дає їй можливість пометушитися, відчути надію на спасіння, 

однак зберігає простір влади, тобто сферу свого ретельного контролю над 

поведінкою жертви. Все це - простір, надію, контроль і намір знищення, - можна 

назвати справжнім тілом влади чи просто владою [58, с. 304]. 

Також, в багатьох дослідженнях громадянське суспільство трактується як 

логічна протилежність державній владі. Політико-правовий факт появи держави 

порушує питання про диференціацію всієї сфери суспільного життя на два 
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полюси: громадянський та суто державний, де кожний намагається пошити свій 

вплив на інший [106, с. 441]. 

Л. С. Мамут зазначає, що державність майже завжди пов’язана з 

центроспрямованими тенденціями, які існують поряд з явищами ієрархізації, зі 

збільшенням кількості інтеграційно - субординаційних зв’язків у суспільстві [53, 

с. 218]. Натомість громадянське суспільство уособлює іншу тенденцію, яка 

проявляє себе в процесах диференціації. 

Л. Мамут стверджує, що громадянське суспільство - іпостась будь-якого 

цивілізованого (що базується на суспільному розподілі праці) людського 

співжиття. Воно було, є і завжди буде. Інша справа, що всякий раз вони 

виступають в певній конкретно-історичній формі [67]. 

Тому, жоден політичний режим не може знищити громадянське 

суспільство, а саме громадянську ініціативу чи то окремих соціальних груп. 

Варто зауважити, що з точки зору більшості теоретиків держави і права, 

такі відносини є обов’язково антагоністичними і передбачають розширення 

політичного, економічного та правового впливу кожної зі сторін за рахунок 

актуального зменшення обсягу влади іншої сторони. Решта теоретиків 

зазначають, що такі відносини можуть бути як відносинами взаємо заперечення, 

так і відносинами конструктивної взаємодії, через те, що процес розвитку 

держави, формування державної влади та вдосконалення апарату державного 

управління з метою забезпечення принципів верховенства права та соціальної 

справедливості зовсім не завжди має своїм наслідком обмеження прав 

громадянського суспільства і окремих громадян [133, с. 419].  

Теоретики, які є представниками континентальної політико-правової 

школи здебільшого дотримуються останньої точки зору. Теоретики вказують, що 

не тільки громадянське суспільство впливає  на загально-державні процеси, а й 

сама держава активно впливає на громадянське суспільство і все це відбувається 

за допомогою механізмам соціальної держави. Це можна обґрунтувати тим, що 

зазвичай швидке зростання загальної кількості державних службовців 

починається водночас із прискоренням основних елементів соціальної держави 

[133, с. 419].  
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В рамках концептуальної моделі, варто зазначити щодо телеологічної 

конференції, яка полягає у взаємодії та співпраці громадянського та політичного 

суспільств в єдиному напрямі, у здійсненні суспільних перетворень у процесі 

досягнення сформульованої на консенсусній основі загальної мети [93]. 

Під конвергенцією (лат. convergentio, від converge – сходитися, 

наближатися) громадянського суспільства та держави, варто розуміти зближення 

інституціональне, що відображає відповідні еволюційні чи революційні зміни в 

суспільстві. Окремі інститути громадянського суспільства трансформуються у 

функціональні органи. Парламент, як найвищий законодавчий орган виник із 

«зібрання мудрих людей» (witenagemot в Англії), що мав дорадчі функції при 

монарху та походив від давнього інституту племінних всезагальних зборів та 

навпаки, церков, суспільні стани, цехи, лицарські ордени, відмираючи як 

державні структури, зберігалися як утворення громадянського суспільства [72, с. 

32].  

Значна частина політичних партій, особливо в багатопартійних системах, 

постійно «мігрує» між громадянським суспільством та державними органами 

залежно від подолання прохідного бар’єру, можливості формування 

парламентської більшості та розподілу посад у міністерствах і відомствах. 

Волонтерський  рух під час збройних конфліктів може фактично бути 

включеним до складу міністерства, тимчасово, у тому числі міністерства 

оборони. Опозиційні політики, втрачаючи посади в державних органах, часто 

бере участь у громадському русі тощо [93]. 

В інструментальному аспекті конвергенція може відбуватися за рахунок 

використання тотожних управлінських засобів та механізмів. Концепція 

«відповідного врядування» є одним із засобів таких тенденцій, яка сформована 

під впливом ідеї прав і свобод громадян людини, що зводиться до процесів, які 

здійснюються з метою управління державними справами та ресурсами на умовах 

забезпечення прав людини [93]. Тому, комплексна багатоаспектна конвергенція 

є характерною для взаємодії громадянського та політичного суспільств.  

Відносно новим підходом, на відміну від зазначених вище концептуальних 

моделей, є класифікації, які побудовані на застосуванні індексного аналізу з 
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числовими характеристиками, отриманими емпіричним шляхом, переважно за 

допомогою соціологічного інструментарію [89]. 

Проведені дослідження на основі концептуального розуміння історичного 

процесу як еволюції самоорганізації локальних цивілізацій, коли сучасний світ 

інтерпретується як багатозначний, як діалог на базі символічних форм [72, с. 47].  

Результатом відповідним досліджень є наступні моделі громадянського та 

політичного суспільства: 

- «західна», парсоноцентрична, з характерною ендогенною 

модернізацією; 

- «східна», системоцентрична з переважною екзогенною 

модернізацією [72, с. 50-53]. 

Варто відмітити, що все частіше застосовуються економічні та інші 

часткові критерії класифікації, де виокремлюються наступні групи форм 

взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства. Перші, які 

пов’язані з отриманням певного прибутку, а інші неекономічні [145, с. 10].   

Якщо акцентувати на певних аспектах діалектики взаємодії, то варто 

виокремити форми діалогової взаємодії – участі громадськості у виборчому 

процесі, прийняття державних рішень на засадах соціального партнерства та 

лобіювання інтересів тощо [77].  

У Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку 

громадянського суспільства, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 21 листопада 2007 року, під формами такої взаємодії мається на увазі 

участь інститутів громадянського суспільства у розробленні, а також 

обговоренні проектів нормативно-правових актів із питань, що стосуються 

суспільно-економічного розвитку країни, а також інтересів широких верств 

населення, прав і свобод людини та громадянина, здійснення цими інститутами 

громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади щодо 

розв’язання проблем, що мають важливе суспільне значення, у формі 

громадського моніторингу підготовки та виконання рішень, експертизи їх 

ефективності, подання органам виконавчої влади експертних пропозицій [71].  
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Отже, варто відмітити, що держава є необхідним чинником існування 

громадянського суспільства. Якщо не буде сили і державної волі, тобто примусу 

в певних питаннях суспільного життя, наступить хаос.  

Також, варто відмітити, що проблемою відмінностей громадянського і 

політичного суспільства є те, що достатня для глобалізації свобода досягається 

тільки в умовах справедливості. Як для громадянського суспільства ключем є 

«свобода», так для політичного таким ключем є «справедливість». Прибираючи 

поняття «справедливість» з усіх політичних документів, прибирають і політичне 

суспільство, а обов'язкові для громадянського суспільства свободи стають 

недосяжними [166].  

Згідно з твердженням Дж. Ролза, якщо суспільство добре організоване 

відповідно до концепції справедливості, ми маємо на увазі три наступні речі. По-

перше, в цьому суспільстві всі громадяни приймають одні і ті ж принципи 

справедливості і відкрито визнають це перед лицем один одного. По-друге,  

базова структура такого суспільства, тобто його головні політичні та соціальні 

інститути, об'єднані в єдину систему співпраці, і є всі підстави вважати, що вона 

задовольняє цим принципам. По-третє, у громадян розвинене почуття 

справедливості, тобто, вони здатні розуміти і застосовувати принципи 

справедливості і в більшості випадків діють, виходячи з них і з урахуванням 

вимог ситуації. На його погляд, таке трактування соціальної єдності – є найбільш 

привабливою концепцією єдності що можна реалізувати на практиці [166]. 

Добре організоване політичне суспільство є благо і в іншому відношенні. 

Коли є загальна кінцева мета і для її досягнення потрібно співробітництво 

багатьох, здійснюване в результаті благо є соціальним. Воно досягається завдяки 

спільній діяльності громадян, кожен з яких залежить від дій, що вживаються 

іншими людьми. Тому збереження і успішне функціонування протягом 

тривалого часу більш-менш справедливих демократичних інститутів, які можуть 

піддаватися поступовому реформуванню з його неминучими помилками і 

відступами, є саме соціальне благо, цінне саме по собі. Про це свідчить той факт, 

що люди бачать в цьому одне з найважливіших досягнень історії [166]. 
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К. Н. Костюк зазначає, що якщо політична форма спілкування - 

раціональний розподіл, то економічна форма - еквівалентний обмін. Якщо 

принцип першого суспільства - справедливість, принцип другого - свобода. 

Економічну цивілізацію складає сукупність спонтанних, формалізованих 

грошових обмінів - інфраструктури, якої позбавлене політичне суспільство. З  

часів Т. Гобса вважається, що політичне суспільство існує, якщо в ньому 

функціонує політична система. У ньому можуть функціонувати суспільства 

цивільне, тоталітарне, соціалістичне, капіталістичне, як його підсистеми або 

рівні його розвитку. Якщо для громадянського суспільства ключовим словом є 

«свобода», то для політичного товариства «справедливість», без якої свобода 

неможлива [166]. 

На останок, в рамках теорій політичної модернізації, меритократії і 

всесвітнього товариства зазначаються розробки моделі громадянсько-

політичного суспільства. 

Теорія політичної модернізації являє собою одну з перших спроб розробки 

моделі громадянсько-політичного устрою. Американський соціолог  

У. Мур, стверджував, що модернізація є не що інше, як поняття тотальної 

трансформації традиційного або до сучасного суспільства до того типу 

технології і відповідної йому соціальної структури, які характерні для 

розвинених, економічно процвітаючих і політично відносно стабільних країн 

західного світу [190]. 

Демократична форма організації влади в громадянсько-політичному 

суспільстві несумісна з низьким рівнем розвитку техніко-економічних структур, 

а відсутність демократії в слаборозвинених країнах створює загрозу 

демократичним політичним системам в індустріально розвинених країнах [37]. 

Через всебічний розвиток і затвердження техніко-економічних структур лежить 

шлях до демократичного громадянсько-політичного суспільства. Вважається, що 

ідеальною моделлю такого розвитку вважається політична система США та 

інших західних країн. Ця модель характеризується порівняно високим рівнем 

урбанізації, широким поширенням грамотності, порівняно високим доходом на 

душу населення, географічною та соціальною мобільністю, відносно високим 
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ступенем розвитку торгівлі та індустріалізації економіки, а також широкою 

участю і включенням членів суспільства в сучасні соціальні, економічні і 

політичні процеси держави. 

Наступною є меритократична модель громадянсько-політичного 

суспільства, що  з латинського слова meritus озанчає заслугау, гідність і яка 

полягає в тому, що на вершині державної організації повинні знаходитися самі 

розумні люди, еліта, відібрана за принципом здібностей до управління, 

професійних навичок і кваліфікації [37].  

Англійський соціолог М. Янг, в своїй книзі "Схід демократії", вперше 

виклав найважливіші ідеї меритократії. М. Янг, зазначав, що ступінь соціального 

прогресу залежить від міри сполучення влади й інтелекту. А це значить, що 

товариство, що бажає процвітати у своєму розвитку, повинно навчитися 

максимально використовувати людський матеріал і таланти, які вони мають. 

Призначення меритократії полягає у тому і складається, щоб, з одного боку, 

вносити інтелектуальний потік у громадське життя, а з іншого боку - сприяти 

розкриттю природних дарувань особистості [88]. 

Також американський політолог Д. Белл, стверджував, що принцип 

меритократії належний проникнути в університети, бізнес та уряд. Товариство, 

що не має своїх кращих людей на чолі його головних інститутів, є соціологічний 

і моральний абсурд. І навпаки, товариство, девізом якого є технічна ефективність 

і науковий прогрес, знаходить характер меритократичного товариства. Доказом 

настання меритократичної ери в багатьох постіндустріальних країнах, на його 

думку, є безпрецедентне зростання ролі і значення дипломів, а також інших 

рівних їм по важливості документів (атестатів, сертифікатів, посвідчень і т. д.), 

що дають право керувати людьми у виробничій, політичній або інших сферах 

життя товариства [12]. 

Д. Белл, відзначав, що в цьому товаристві майже немає вищих посад, 

доступних для тих, хто не має кваліфікації. Меритократична модель 

громадянсько-політичного суспільства повинна втілювати в собі не егалітарний, 

а меритократичний принцип справедливості. Допускаючи рівність в одних 

галузях політичного життя, наприклад, при голосуванні, не заперечуючи навіть 
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проти юридичної рівності громадян перед законом, прихильники теорії 

меритократії цілком і безкомпромісно відхиляють рівність результатів, ідея 

якого, на думку Д. Белла, належить соціалістичній етиці [12]. 

Останньою є теорія всесвітнього товариства. В рамках цієї теорії 

конструюється ще одна модель громадянсько-політичного суспільства. 

Прихильники даної теорії прагнуть вивести цивільно-політичні структури за 

рамки конкретних соціально-економічних систем і подати їх у вигляді 

відповідних освіт над спільним економічним базисом "єдиного індустріального", 

"конвергентного", "наднаціонального" товариства [37]. 

Суть теорії всесвітнього товариства складається в тому, що до розв'язання 

усіх світових проблем сучасності можна прийти тільки через максимальну 

інтернаціоналізацію суспільно-політичного життя - шляхом перебудови 

існуючих міжнародних організацій та створення нових. До числа таких 

організацій відносяться: парламент, наділений законодавчими функціями: уряд 

як виконавчо-розпорядницький орган; суд із національною юрисдикцією; 

поліція і збройні сили, що володіють примусовими повноваженнями. 

Результатом трансформації міжнародних організацій повинно стати єдине для 

всіх країн поняття "індустріальної демократії", що закономірно приходить на 

зміну традиційної демократії [37]. 

Зокрема, варто зазначити, що між сферою громадянського суспільства і 

сферою політики відсутні чіткі межі, тому вони впливають один на одного. 

Сфера ж економіки відділяється від громадянського суспільства в теорії, сфера 

свободи протиставляється сфері необхідності, в якій знаходиться всі економічні 

організації. Однак, громадянське суспільство стримує і ринок і держава, так як 

демократична правова держава і економіка, заснована на ринковій конкуренції, 

не зможуть продуктивно діяти без відповідного впливу громадських  

самоорганізацій. Громадянське суспільство розвивається на основі людського 

капіталу і тому може зберігатися в умовах відсутності ринку. 
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Висновки до першого розділу 

 

Основною ознакою громадянського суспільства є те, що воно апелює до 

природних та невідчужуваних прав людини, а також створює умови для повного 

задоволення потреб особистості та соціальних груп захисту їх інтересів. В якості 

основного суб'єкта затвердження цього людського світу і відповідних йому 

людських відносин – є людина як член громадянського суспільства.  

Громадянське суспільство  являє собою сукупність природних форм 

суспільної життєдіяльності індивідів, покликаних головним чином 

недержавними і неполітичними методами забезпечувати задоволення їхніх 

потреб та інтересів. 

Офіційним вираженням громадянського суспільства – є політичне 

суспільство. Інститути та установи політичної влади відіграють провідну роль в 

політичному суспільстві. Важливо відрізняти громадянське суспільство від 

політичного суспільства та економічного.  

Політичне суспільство - є сферою життя політичних організацій і органів 

публічної політики, парламентів. Економічне суспільство -  складається з 

організацій, зайнятих виробництвом і розподілом, зокрема це фірми, 

кооперативи, партнерства тощо. Політичне та  економічне суспільство виникає 

на основі громадянського суспільства.  

Найважливішою рисою такого суспільства є відкритість, що виражається 

в: доступі громадян до всіх джерел громадської, політичної, економічної та 

державної інформації; широкої гласності здійснюваних суспільно-політичних 

заходів (починаючи від підготовки проекту суспільно-політичного рішення і 

закінчуючи його реалізацією); свободі слова, включаючи свободу критики; 

зацікавленість громадських і політичних структур в постійному обміні 

накопиченим досвідом. 

Таким чином, в центрі політичного знаходяться держава, влада і владні 

відносини. При цьому громадянське суспільство і держава мають взаємодіють 

між собою. Існує ряд інститутів і відносин, які одночасно належать до сфери і 

держави, і громадянського суспільства. Ці інститути є сполучними ланками між 
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державою і громадянським суспільством. Якраз від структур та інститутів, які 

знаходяться на кордоні двох утворень, у вирішальній мірі залежить стабільне 

функціонування як громадянського суспільства, так і держави, їх життєздатність 

і динаміка розвитку публічної сфери. 

Рівновага між громадянським суспільством і політичним суспільством є 

важливим фактором стабільного демократичного розвитку, а її порушення 

призводить до руйнації владних структур, політичного безсилля народу. 

Громадянське суспільство, з одного боку, відіграє роль регулятора 

різноманітних інтересів різних соціальних груп, пом'якшує соціальну 

напруженість та забезпечує злагоду, а з другого - передбачає активну участь у 

його функціонуванні більшості громадян, виконує інтегративну функцію. 

Отже, можна зробити висновок, що громадянське суспільство виступає 

певним фільтром імпульсів вимог і підтримки до політичної системи 

суспільства. 

На першому місці серед них стоїть держава, тому що саме вона претендує 

перш за все на офіційний прояв громадянського суспільства. Держава об'єднує 

всіх людей, що проживають на спільній території, а також виступає в якості тієї 

форми, в якій складові індивіди виражають себе як одне ціле.  

Для здійснення своїх функцій держава, як своєрідний колективний орган, 

має у своєму розпорядженні апарат управління та систему соціальних норм - 

правових норм. Важлива роль в політичному суспільстві належить політичним 

партіям, які, виступаючи від імені тих чи інших верств населення та соціальних 

груп громадянського суспільства, ведуть боротьбу за володіння державною 

владою, прагнучі таким шляхом зробити свої інтереси загальними. 

З появою держави, громадянське і політичне суспільство не тільки 

співіснують один з одним, але і  взаємодіють між собою. На характер такої 

взаємодії впливають такі фактори, як ступінь цивілізованості громадянського і 

політичного суспільства, мається на увазі його економічна, соціальна та духовна 

організованість і впорядкованість, а також готовність до самоврядування.  

У цьому сенсі цивілізоване громадянське суспільство як організоване та 

кероване протиставляється природно-природному суспільству як стихійно-
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некерованому суспільству. Цивілізованість політичного суспільства передбачає 

його здатність до раціонального регламентування суспільних відносин за 

допомогою держави. Тобто цивілізованим є таке політичне суспільство, яке не 

протистоїть громадянському суспільству, не пригнічує його, а, навпаки, створює 

найбільш сприятливі державно-правові умови для його функціонування. 

Отже, ідея громадянського суспільства дозволяє визначити межі політики, 

розглядати державу лише як надбудову над величезною кількістю соціальних 

зв'язків, інтересів і організацій, здатних існувати самостійно, без обов'язкового 

політичного домінування і контролю. Громадянське суспільство виступає в ролі 

демократичного компенсаторного механізму, покликаного перерозподіляти 

владу держави, а політичне суспільство використовує свої владні повноваження 

для запобігання деструктивних проявів як з одного, так і з іншого боку. 

Також, варто узагальнити, що демократія і громадянське суспільство тісно 

пов'язані, зокрема від сили громадянського суспільства залежить повнота 

забезпечення прав і свобод індивідів, а також рівень демократизації процесів в 

суспільстві. Становлення громадянського суспільства, в свою чергу, знаходиться 

в певній дихотомії від демократизаційних процесів, що створюють 

інституціональні основи для його становлення. 

Особливості культурно-історичного розвитку конкретних країн без 

сумніву впливають на характер взаємодії громадянського і політичного 

суспільства, що є великою різницею між країнами Сходу і Заходу. Формування 

та подальший розвиток громадянського та політичного суспільства на Сході 

відбувалося на основі азіатського способу виробництва, що в свою чергу 

породжувало централізм та деспотію, однак на Заході формування відбувалося в 

руслі традиційної наступності з античним полісом, з якого більшість цих 

суспільств історично виросло.  

Громадянсько-політичне суспільство - це таке суспільство, в якому в рівній 

мірі і найбільш повно реалізуються різноманітні потреби та інтереси людини і як 

громадянина, і як політичного об'єкта. Суспільство, в якому вироблено досить 

ефективний і демократичний механізм взаємодії державно-політичних і 

громадянсько-суспільних інститутів, що сприяє, з одного боку, гармонізації 



81 
 

загальнолюдських і національних інтересів, а з іншого - вирішення різного роду 

соціальних, регіональних та інших конфліктів. 

Отже, громадянсько-політичним суспільством є правове суспільство, яке 

стає на захист прав людини в усіх сферах суспільного, політичного, 

економічного та особистого життя, де основними принципами є панування 

закону в усіх сферах суспільно-політичного життя, зв'язаність законом самої 

держави та її органів, непорушність свободи особистості, її прав і інтересів, честі 

і гідності, їх охорона і гарантованість, також взаємна відповідальність держави і 

особистості, що припускає чіткий поділ влади на законодавчу, виконавчу і 

судову та на законодавче закріплення і дотримання політичного та правового 

статусу особистості і останнє, це наявність ефективних форм контролю за 

здійсненням законів та інших нормативно-юридичних актів, що вимагає повної 

незалежності суду, прокуратури та арбітражу, підвищення їх ролі в суспільстві, 

вдосконалення процесуального законодавства, суворого дотримання презумпції 

невинності, норм правосуддя і права на захист. 
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РОЗДІЛ 2. Моделі взаємодії громадянського та політичного суспільства в 

політичних концепціях і теоріях XIX – XXI століття 

 

У сучасних наукових дослідженнях на перший план виходить концепція 

громадянського суспільства. Громадянське суспільство – це сфера, що охоплює 

приватне, сімейне та ділове життя, певну частину економічних відносин, 

культурну діяльність та політичну взаємодію, які організовуються на засадах 

приватних, добровільних угод між індивідами та групами поза безпосереднім 

втручанням держави [27, с. 47]. Тому постає питання у пошуку такої концепції 

громадянського суспільства, яка давала б можливість аналізувати нові форми 

колективної ідентичності і на їх основі формулювати положення, здатні сприяти 

створенню більш вільних, більш демократичних спільнот [74, c. 544]. 

Розпочинаючи з ХІХ ст. все більше уваги науковців приділяється питанню 

політичного суспільства та моделей його взаємодії з громадянським 

суспільством. 

Одним з перших, хто сформулював цілісну та завершену трьохчастинну 

модель суспільства з розподілом на громадянське суспільство, політичне 

суспільство та державу був французький політичний діяч, історик та літератор 

Алексіс де Токвіль, який зазнав великого резонансу та популярності, насамперед 

завдяки двом великим працям «Про демократію в Америці» та «Давній порядок 

і революція».  

Концепція громадянського суспільства А. де Токвіль довгий час виступає 

еталоном для сучасного західного світу. Дослідник диференціює громадянське 

суспільство і політичне суспільство і вважає, що політичні інститути ніколи не 

стануть виразом громадянського суспільства [139, с. 172- 193]. 

За А. Токвілем, джерелом легітимної влади є народ. Громадянське 

суспільство характеризується наявністю свобод, рівністю громадян перед 

законом, інституалізацією суду присяжних, відповідальністю уряду. Але в той 

же час, громадянське суспільство може існувати тільки тоді, коли значна 

кількість громадян має ідентичні погляди з багатьох питань, що об'єднує їх на 

рівні менталітету [139, с. 392-393]. Громадянське суспільство гіпотетично може 
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бути побудовано на принципах рівності, але це рівність за природою не може 

домінувати в політичному світі. Всі індивіди рівні, за винятком кількох персон - 

членів уряду, які формують апарат управління і розпоряджаються всіма 

ресурсами.  

Також А. де Токвіль характеризуючи специфіку суспільного ладу 

англоамериканців, неодноразово наголошував на його глибокій 

демократичності: «Суспільний лад англоамериканців глибоко демократичний. 

Такого характеру він набув з моменту заснування колоній; нині він став ще 

демократичнішим» [139, с. 53]. Основу цієї демократичності  становить саме 

рівність, яка характерна майже для всіх сфер діяльності англоамериканців. Тому 

ця рівність поширилась і на політичну сферу, коли всі громадяни здобули рівні 

політичні права, в результаті чого обставини, походження, освіта й особливо 

звичаї дозволили впровадити в себе й зберегти верховну владу всього народу 

[139, с. 53]. 

А. де Токвіль визнає пріоритет політики над економікою. Він підкреслює: 

«Політична сила ... стає умовою національного процвітання» [139, с. 162]. Згідно 

А. Токвілем, при справжній демократії державні доходи розподіляються на 

користь населення, а не тих, хто ним керує, при аристократії - навпаки. 

Усвідомивши, що при демократичному ладі громадяни окремо безсилі,  

А. Токвіль рекомендував створення великого числа добровільних асоціацій для 

того, щоб індивіди без сприяння уряду могли досягти своїх цілей своїми 

власними силами. Якщо в демократичному суспільстві індивіди об'єднуються в 

політичні асоціації, вони збережуть свою власність, але їх свобода буде 

поставлена під питання. Якщо вони не формують громадські асоціації, загрозі 

піддадуться основи їх існування [139, с. 107]. В концепції А. Токвіля, добровільні 

асоціації громадян - це і є громадянське суспільство. Згідно А. Токвіль, об'єднати 

громадянське суспільство може релігія і патріотизм. Справедливі закони не 

можуть відродити віру, але вони можуть пробудити у співвітчизників почуття 

патріотизму, тому від законодавства залежить доля країни.  

Одним із важливих елементів взаємодії демократичної держави та 

громадянського суспільства є інститут громад. Теоретик зазначає, що саме в 
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громаді полягає сила свободи народу. Громадські інститути відіграють для 

встановлення незалежності ту саму роль, що й початкові школи для науки; вони 

відкривають народові шлях до свободи й участь його послуговуватися тією 

свободою, втішатися її мирним характером. Без громадських інститутів нація 

може сформувати вільний простір, однак справжнього духу свободи вона так і 

не набуде [140, с. 64]. 

Громадські інститути становлять собою струнку та завершену систему; 

вони черпають свою силу в законах та в звичаях; вони справляють величезний 

вплив на все суспільство [140, с. 64]. 

А. де Токвіль зазначає про об’єднання, що це потужний і дійовий засіб під 

час досягнення будь-якої мети [140, с. 162]. Незалежно від постійних об’єднань, 

що виникли згідно із законом і називаються комунами, містами, округами, є 

безліч інших, які своїм народженням та розвитком зобов’язані тільки волі 

індивідуумів. Тільки-но держава визнає за громадянами право на об’єднання, 

вони можуть ним користуватися по-різному. Об’єднання виникає тоді, коли 

певне число індивідуумів публічно заявляє про свою прихильність до тієї чи тієї 

доктрини, визнаючи її тим самим за основу й беручи на себе зобов’язання 

відстоювати її. Право на об’єднання, отже, майже зливається із свободою 

друкованого слова, одначе об’єднання володіє більшою мірою, ніж преса. Та чи 

та громадська думка, подана від імені об’єднання, має бути ясною й достеменно 

висловленою. Об’єднання веде рахунок своїх прихильників і залучає дедалі 

нових і нових до своєї справи. Вони вчяться пізнавати один одного, і їхня 

відданість справі зростає із збільшенням їхнього числа. Об’єднання збирає 

докупи зусилля різних людей і енерґійно спрямовує їх до єдиної мети, ясно 

вказаної ним самим [140, с. 163]. 

Другий момент у використанні права на об’єднання полягає в можливості 

збиратися разом, влаштовувати збори. Коли політичне об’єднання може 

розташувати свої вогнища дії в ряді важливих точок країни, воно таким засобом 

розширює поле своєї діяльності та збільшує свій вплив. На цих зборах люди 

зустрічаються, їхні здібності до активної діяльності поєднуються, вони гучно й 
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палко висловлюють свою думку, все це непідвладне думці, висловленій 

письмово [140, с. 163]. 

І нарешті, останнє, що випливає з користування правом політичної 

асоціації: члени одного об’єднання за потреби стають гуртом виборців і 

обирають із своїх лав представників до центральної політичної організації. 

Власне, це і є система представництва всередині однієї партії [140, с. 163]. 

А. де Токвіль зауважує, що спочатку людей об’єднують спільні погляди, 

спільний світогляд, між ними виникають суто духовні зв’язки. Відтак, на 

другому етапі, ці самі люди утворюють невеликі об’єднання, що становлять 

собою фракцію партії. Й нарешті, на третьому етапі вони мовби формують 

окрему націю всередині всієї нації, своє правління всередині державного 

правління. Їхні делеґати, так само як делеґати від більшості, репрезентують 

колективну силу своїх прихильників, і так само, як делеґати від більшості, вони 

вважають себе представниками нації, що надає їм великої моральної сили. 

Щоправда, на відміну від них вони не мають права створювати закон, але вони 

мають право критикувати той закон, який діє, й розробляти заздалегідь закон, 

який, на їхню думку, мав би бути [140, с. 163]. 

Громадянське суспільство, на відміну від держави, – це сфера, для якої 

характерні не примушення, а добровільний вибір, авторитет моралі, а не влади. 

У зв'язку з цим він указує на величезну роль особливого соціального інституту – 

політичних асоціацій, які, за А. де Токвілем, не тільки не входять до складу 

громадянського суспільства, але й не стають частиною державного апарату, 

будучи засобом їх взаємодії. Громадянські і політичні організації сприяють 

взаємному розвитку і збагаченню. 

А. де  Токвіль не виключає політичного початку зі сфери громадянського 

суспільства. Більше того, характер взаємозв'язку політичних і громадянських 

асоціацій визначає тип самої держави. Так, якщо в деспотичних державах 

відбувається придушення і тих, і інших, то в демократичних створюються всі 

умови для їхнього процвітання. Чим розвиненіші політичні асоціації, тим 

більший демократичний державний устрій, і більшою свободою володіють 

громадяни. 
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А. де Токвіль зазначає, що спільна справа об’єднує інтереси людей і вони 

поступово прилучаються до ідеї однієї асоціації. Чим більше зростає кількість 

таких об’єднань,  тим більше здатності набувають люди, об’єднуватись заради 

спільної великої мети.  

Таким чином, громадські асоціації, полегшують справу утворення 

політичних асоціацій та об’єднань. Проте, з іншого боку, політична асоціація 

найвищою мірою сприяє розвиткові та вдосконаленню асоціацій громадських. 

У громадському житті кожна людина може в крайньому разі переконати 

себе у власній самодостатності. В політиці такі речі не діють. Коли народ має 

своє повноцінне громадське життя, ідея про необхідність створення асоціацій та 

бажання об’єднуватись щодня опановують уми всіх громадян; хоч би яку 

природну відразу відчували ці люди до спільних дій, вони завжди будуть готові 

до них, оскільки керуються інтересами своїх угруповань. 

Тому політика робить спільним набутком схильність і звичай утворювати 

асоціації і викликає бажання об’єднуватися і навчає мистецтва створювати 

угруповання з мас людей, які без цього були б приречені на вічно самотнє 

існування. Тобто, політика не лише породжує безліч об’єднань та асоціацій, а й 

зумовлює виникнення дуже широких об’єднань. У громадському житті ж рідко 

трапляється так, щоб якийсь спільний інтерес сам собою спонукав велику 

кількість людей діяти разом. Потрібне велике організаторське мистецтво, аби 

зробити можливим щось подібне [140, с. 422]. 

А. де Токвіль зазначає, що загальна вага асоціацій дістає свій повний вияв 

лише у випадку великих об’єднань. Громадяни, кожен з яких зокрема є слабким, 

не мають заздалегідь складених уявлень про ту силу, що її вони можуть набути 

у випадку свого об’єднання; щоб вони це зрозуміли, їм необхідно її наочно 

продемонструвати. З цього випливає, що нерідко буває легше об’єднати 

спільною метою великі людські маси, аніж декілька чоловік; тисяча громадян 

може не вгледіти перед собою об’єднавчої мети, а десять тисяч здатні її 

побачити. В політиці люди об’єднуються задля великих справ, і та користь, що 

вони її здобувають, діючи спільно, практично демонструє їм потребу допомагати 

одне одному навіть у справах менш істотних [140, с. 422]. 
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Щодо політичної асоціації, то вона начебто розмикає межі внутрішньої 

замкненості людей, бо такі об’єднання зближують їх і забезпечують можливості 

спілкування. В більшості громадських асоціацій можна брати участь, лише 

ризикуючи частиною своїх статків; це справедливо для всіх промислових і 

торговельних компаній. Коли люди ще мало обізнані з мистецтвом утворення 

асоціацій і не знають найголовніших правил цього процесу, вони побоюються, 

що, вперше взявшись за таку справу, змушені будуть заплатити високу ціну за 

свій досвід. Отже, вони радше волітимуть відмовитися від цього потужного 

засобу досягнення успіху, аніж наражати себе на можливу небезпеку. Але якщо 

йдеться про об’єднання політичні, вони вагаються набагато менше: справа 

здається їм безпечнішою, тому що в цьому випадку нема потреби ризикувати 

своїми грошима. Разом з тим неможливо тривалий час належати до однієї з таких 

асоціацій, не зрозумівши, яким чином підтримується лад серед цієї великої 

кількості людей, а також які методи дають можливість послідовно і спільними 

зусиллями досягати однієї й тієї самої мети. Там же люди навчаються 

підпорядковувати власні бажання ухвалам ширшого загалу і узгоджувати свої 

розрізнені зусилля зі спільними діями; іншими словами, вони навчаються всіх 

тих речей, що їх необхідно знати і при створенні громадських об’єднань, і при 

формуванні політичних асоціацій. Тому політичні об’єднання можуть 

розглядатися як усеохопні безкоштовні школи, де кожний громадянин вивчає 

загальну теорію утворення таких асоціацій [140, с. 423]. 

Щодо громадських асоціацій, то якщо громадяни мають право 

об’єднуватися лише в певних визначених випадках, вони ставляться до асоціації 

як до химерного явища і нечасто про неї замислюються, але коли ж їм дозволено 

вільно об’єднуватися з будь-якої нагоди, вони починають вбачати в асоціації 

унікальний засіб, за допомогою якого люди дістають можливість легше досягати 

різних поставлених перед собою цілей. Кожна нова потреба одразу ж пробуджує 

в них нову ідею. Вміння створювати асоціації стає найпершим з усіх умінь і тоді  

всі вивчають його і всі застосовують його на практиці. 

На думку А. де Токвіля вбачається, що коли одні асоціації заборонені, а 

інші дозволені, важко одразу ж відрізнити перші від других. Відчуваючи 
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сумніви, люди тримаються осторонь і від тих, і від тих, і тоді складається щось 

на взір громадської думки, згідно з якою будь-яку асоціацію люди розглядають 

як справу зухвалу і мало не протизаконну. Коли закон обмежується забороною 

певних асоціацій і доручає судам карати правопорушників, це ще не найбільше 

зло: в цьому разі кожен громадянин більш-менш знає заздалегідь, чого він може 

очікувати; він немовби сам чинить над собою суд, ще не поставши перед 

справжніми суддями, і, ухилившись від участі в заборонених асоціаціях, вступає 

до дозволених. Саме так усі вільні народи завжди розуміли можливість 

обмеження прав на об’єднання. Але якщо трапилось так, що законодавець 

покладає на кого-небудь право заздалегідь вирішувати, які об’єднання потрібні, 

а які небезпечні, і відтак або дозволяти їм розвиватися, або знищувати їх у 

зародку, тоді ніхто не може загодя передбачити, в якому випадку можна 

об’єднуватися в асоціацію, а в якому ні, весь цей процес повністю занепадає. В 

першому випадку закон спрямований лише проти певних асоціацій, у другому 

— проти всього суспільства, що йому він заподіює шкоду [140, с. 423]. 

Стосовно політичних асоціацій в демократичних країнах, то вони являють 

собою щось на кшталт могутніх володарів, які прагнуть керувати державою. 

Тому уряди за наших днів ставляться до подібних асоціацій так само, як за 

середньовіччя королі розглядали потужних васалів своєї корони; вони 

відчувають перед ними інстинктивний острах і за всякої нагоди прагнуть їх 

побороти. Навпаки, до громадських асоціацій уряди відчувають природну 

прихильність, тому що легко доходять розуміння: ці об’єднання не лише не 

зосереджують увагу громадян на державних справах, а й спрямовують їхні думки 

в зовсім інший бік і, дедалі більше втягуючи їх у проекти, які не можуть бути 

здійснені без миру в суспільстві, відвертають тим самим загрозу революцій. 

Утім, уряди не беруть до уваги тієї обставини, що політичні асоціації 

надзвичайно сприяють збільшенню кількості і розгортанню діяльності об’єднань 

громадських, і тому, уникаючи небезпечного зла, вони позбавляють себе 

ефективних ліків. Коли бачиш, як вільно американці щодня об’єднуються заради 

того, щоб перемогло яке-небудь політичне уявлення, щоб до уряду увійшов 

якийсь державний діяч, а інший був позбавлений влади, буває непросто 
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зрозуміти, чому такі ні від кого не залежні люди не впадають щомиті у гріх 

уседозволеності [140, с. 424]. 

Варто зазначити, що необмежений ступінь розвитку політичних 

організацій – це вищий ступінь політичної свободи, яку може винести народ  

[140, с. 424]. А. Токвіль не тільки не протиставляє громадянське і політичне 

суспільства, але вважає їх взаємодію вельми плідною і необхідною для 

справжньої демократії. 

Щодо значення об’єднань у суспільному житті. Громадяни різного віку, 

становища та різних інтересів об’єднуються в спілки, організації тощо. Мова йде 

не тільки про об’єднання комерційного чи промислового характеру, в яких усі 

вони беруть участь, а й про безліч інших: релігійних та моральних тощо. 

Громадяни розглядають такі об’єднання як потужний засіб  досягнення тієї або 

іншої мети або ж ставляться до нього як до єдиного способу дій взагалі. 

Тому, вищим рівнем демократії в тій чи інший країни є те, де люди 

вдосконалили мистецтво разом досягати спільної мети, яка відповідала б їх 

спільним бажанням і вміла застосовувати це вміння до максимальної кількості 

цілей. 

На думку теоретика, в аристократичних суспільствах, які складаються 

переважно з безлічі індивідуумів, існує достатньо невелике коло могутніх і дуже 

багатих громадян, кожен з яких, спираючись лише на власні сили, може 

здійснити великі справи. В аристократичних суспільствах люди не мають 

потреби об’єднуватися заради спільних дій, тому що вони й без того міцно 

згуртовані, де багатий і впливовий громадянин у такому суспільстві є головою 

стійкого і з принуки створеного об’єднання, яке складається з усіх тих, хто від 

нього залежить і мусить брати участь у здійсненні його планів [140, с. 416]. 

У демократичних ж країнах усі громадяни незалежні і десь слабкі, вони 

майже нічого не можуть зробити кожен зокрема, і жоден з-поміж них не здатний 

зобов’язати інших людей сприяти собі. Всі вони були б зовсім безпорадні, якби 

не навчилися радо допомагати одне одному. Тому, якби громадяни не мали ні 

права, ні схильності об’єднуватися з політичною метою, їхня незалежність 

зазнала б великої небезпеки, але вони могли б іще тривалий час зберігати свої 
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багатства та свої знання; якби ж вони не набули здатності до згуртування в 

буденному житті, сама цивілізація опинилася б під загрозою. Народ, у якого 

окремі особистості втратили б можливість самостійно вершити великі справи, не 

набувши при цьому вміння об’єднуватися заради цієї мети, невдовзі знову 

поринув би у варварство. Той самий суспільний устрій, який диктує необхідність 

об’єднань у демократичних народів утруднює створення таких об’єднань, бо 

будь-яке об’єднання, щоб мати якийсь вплив, повинне обов’язково мати значну 

кількість учасників [139]. Тому А. де Токвіль зауважує, що саме об’єднання та 

асоціації мають зайняти достойну нішу.  

Також, А. де Токвіль особливу увагу приділяє саме аналізу принципів та 

інститутів, що у свою чергу роблять можливим громадянське суспільство та 

забезпечують загальну демократичну організацію політичної влади. При аналізі 

взаємодії громадянського суспільства та держави окремим поняттям було 

демократія. Вихідним принципом будь-якої демократії, який запроваджується в 

процесі розбудови держави, а також її стосунків з громадянським суспільством, 

є принцип народовладдя. До народу та його волі апелюють майже всі, як 

демократичні уряди, так  і деспоти [140, с. 62]. 

На думку А. де Токвіля, застосовуючи поняття народовладдя потрібно 

мати дійсне становище громадянського суспільства, а також можливість 

впливати на реалізацію державної влади. 

За А. де Токвілем, вибори всіх посадових осіб є основним інститутом, який 

забезпечує реалізацію народовладдя. Саме вибори, які здійснюються всіма 

громадянами впливають на ефективність дій державної влади.  

На думку А. де Токвіля, демократія – є така форма правління громадян, в 

якій втілено і забезпечено принцип народовладдя [140]. «Народ бере участь у 

прийнятті законів, обираючи законодавців; бере участь він і у втіленні в життя 

цих законів – шляхом обрання представників виконавчої влади. Можна сказати, 

що народ сам керує країною, бо права, надані урядові, вельми незначні й 

обмежені; уряд постійно відчуває первісний зв'язок  з народом і кориться тій 

силі, яка створила його. Народ володарює у світі американської політики, наче 
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Господь Бог у Всесвіті. Він – початок і закінчення всього сутнього; все виходить 

від нього й усе повертається до нього» [140, с. 62]. 

Тому, вибори є однією з вимог формування системи політичної взаємодії 

між громадянським суспільством та демократичною державою. 

Як зауважує теоретик, що той факт, що представники народу можуть 

обиратись шляхом виборів, які в подальшому будуть здійснювати владні 

повноваження, ні в якому разу не знижує рівень участі громадян як членів 

громадянського суспільства у державному правлінні, оскільки на них мають 

вплив громадські інтереси та думки. А. де Токвіль вказує на наступні обставини 

щодо виборчого процесу. У першу чергу, у демократичній державі вони мають 

бути загальними, вільними та прямими [140, с. 168-171]. Тобто обираючи 

певного представника, громадяни повинні мати можливість голосувати 

безпосереднього за нього, а не за третіх осіб, які згодом зроблять цей вибір за 

громадян. 

Однак за прямих виборів може існувати ряд небезпек, а саме змагальність, 

що в свою чергу розпалить пристрасті і кандидатам в погоні за владою не 

вистачить законних засобів та проведення додаткових виборів. Тому, коли ці 

вади стає складніше стримувати, можливий відхід від моделі прямого 

голосування. 

Тому, А. де Токвіль характеризуючи інститут виборів як незаперечену 

умову здійснення народовладдя та взаємодії демократичної держави та 

громадянського суспільства зауважує в подальшому на вирішенні наступних 

завдань, а саме: формування такої державної влади, яка б представляла народ та 

інтереси громадянського суспільства, а тому навіть у міжвиборчий період ця 

влада повинна відчувати вплив виборців, а останні повинні мати можливість 

впливати на неї, контролювати її діяльність; формування такої державної влади, 

яка б могла успішно вирішувати ті проблеми , які відносяться до її компетенції 

[140, с. 207]. 

Тому, забезпечуючи формування державної влади, вибори безпосередньо 

мають вплив на її функціонування. 
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Отже, в своєму моделюванні взаємовідносин громадянського суспільства і 

держави мислитель А. Токвіль, виражає протест, щоб держава або громадянське 

суспільство тяжіла один над одним. Сферу взаємодії громадянського суспільства 

і держави А. Токвіль вбачає у громадських асоціаціях, які повинні не тільки стати 

основою громадянського суспільства, а й могли б перекласти на себе частину 

державних функцій, з якими останнім було не в силах впоратися.  

А. Токвіль вважав, що «усвідомивши свої справжні інтереси, народ 

зрозумів би, що для насолоди тими благами, кото-які дає суспільство, йому 

необхідно прийняти покладені на нього обов'язки. Вільна асоціація громадян в 

цьому випадку могла б грати роль могутніх вельмож, захищаючи державу і від 

небезпеки тиранії, і від загрози вседозволеності [139]. 

Італійська традиція початку ХХ ст., в основі якої лежать погляди 

А.Грамші, також використовує трьохчастинну структуру. Аналізуючи механізм 

панування буржуазії в капіталістичному суспільстві, А. Грамші виділяє три його 

складові частини, три «суспільства»:  

- «економічне суспільство», яке автор називає базис –економічна 

основа панування буржуазії, її володіння засобами виробництва і розподілу; 

- «політичне суспільство» - держава у власному розумінні слова, зі 

своїм апаратом державного примусу; 

- «громадянське суспільство» - сукупність так званих «приватних» 

організмів - партії, профспілки, церква [23]. 

Політичне і громадянське суспільства представляють собою дві частини 

надбудови, між якими існує тісний взаємозв'язок, оскільки через них 

здійснюється влада одного панівного класу. 

Між трьома вищеназваними складовими частинами механізму панування 

виникає єдність, яка формується в результаті завоювання державної влади 

певним класом в ході одночасного руху «вшир» (встановлення класових союзів) 

і «вгору» (перехід від економічного рівня до політичного) [23]. Встановлюється 

таким чином єдність базису і надбудови, яку А. Грамші називає «історичному 

блоком», що фіксує результати класового союзу або класового компромісу. 
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На думку теоретика, людину слід розуміти як історичний блок, що 

складається з елементів чисто індивідуальних і суб'єктивних та елементів 

масових і об'єктивних або матеріальних, з якими індивід підтримує активні 

відносини. Перетворювати зовнішній світ, загальні відносини означає 

посилювати самого себе, розвивати самого себе. Уявляти собі етичне 

«покращення» це справа суто індивідуальна - це ілюзія і омана: синтез елементів, 

з яких складається індивідуальність, «індивідуальний», але він не може 

здійснитися і розвиватися далі без діяльності, спрямованої назовні і змінює 

відносини із зовнішнім світом, починаючи з відносин з природою і закінчуючи 

стосунками з іншими людьми, яка змінює їх в тій чи іншій мірі, в тих чи інших 

соціальних колах, - аж до найзагальніших відносин, що охоплюють весь рід 

людський. Тому, можна сказати, що людина по суті є «політик», бо його 

«людяність», його «людська природа» реалізується в діяльності до свідомих змін 

і керівництва іншими людьми [22, с. 38]. 

Панування, на думку А. Грамші, поєднує в собі систему політичного 

панування (політичне суспільство) і систему ідейно-морального панування 

(громадянське суспільство). При цьому політичне панування, що спирається на 

апарат насильства, він іменує диктатурою, а панування ідейно-моральне - 

гегемонією. Особливість останньої як морального, інтелектуального і 

політичного керівництва суспільством полягає в тому, що свідомість панівного 

класу, його світогляд і цілі сприймаються як єдино розумні й незаперечні, як 

загальний здоровий глузд.  

Таким чином, поняття «громадянське суспільство» дослідник застосовує, 

як правило, для позначення того, як апарати гегемонії поширюють ідеологію 

панівного класу. Під «політичним суспільством» А. Грамші розуміє державу як 

урядовий апарат, який діє на основі формальних процедур і регулює свою 

діяльність юридичними нормами. Він включає в себе органи примусу.  

Організації «громадянського суспільства» діють неформально, їх рішення 

не мають юридичної сили, не забезпечуються державним примусом, вони мають 

тільки моральний авторитет. «Політичне суспільство» спирається, як правило на 

примус, на юридичну силу законів. 
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Іншими словами, в сфері «громадянського суспільства» панівний клас 

шукає собі союзників, домагається від інших класів і соціальних груп підтримки 

і згоди, горезвісного консенсусу, коротше кажучи, - «концентрує згоду» [23].  

Однак «громадянське суспільство» є нерозривна частина суспільства в 

цілому. Тому «громадянське суспільство» стає ареною зіткнення інтересів різних 

соціальних класів і груп. Тут проявляється вплив не тільки пануючого класу, але 

і класу-антагоніста, який чинить опір гегемонії. Коли методи переконання 

перестають діяти, панівний клас вдається до методів примусу, застосовує силу, 

закон, встановлений «політичним суспільством», тобто державним апаратом. 

А. Грамші зазначає, що між «громадянським суспільством» і «політичним 

суспільством» існує не тільки взаємодія, а й взаємопроникнення. Воно полягає в 

тому, що для прикладу, державні школи, університети, які виступають 

елементами «громадянського суспільства», знаходяться під безпосереднім 

контролем держави. В той же час, парламент як інститут «політичного 

суспільства», поповнюється за рахунок інститутів «громадянського 

суспільства».  

Щоб краще розкрити цей зв'язок, варто підняти питання щодо інтелігенції, 

чи є вона самостійною і незалежною соціальною групою або ж будь-яка 

соціальна група має свою власну, особливу категорію інтелігенції. Історичний 

процес формування різних категорій інтелігенції брав до сих пір різні форми, а 

саме: 

1. Будь-яка соціальна група, виходячи та ґрунтуючись з певної істотної 

функції в світі економічного виробництва, органічно створює собі разом з тим 

один або кілька шарів інтелігенції, які надають їй однорідність і свідомість її 

власної ролі не тільки в економіці, але і в соціальній і політичній сфері: 

підприємець капіталіст створює разом з собою технічного фахівця для 

промисловості, вченого - фахівця з політичної економії, організатора нової 

культури, нового права тощо [22, с. 311]. Варто відмітити, що відзначити той 

факт, що і підприємець є вищим соціальним продуктом, у якого же присутні 

організаційна та технічна (інтелектуальна) здатність, бо  він повинен володіти 

певною технічною здатністю не тільки в безпосередній сфері його діяльності, але 
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і в інших сферах, близьких до економічного виробництва. Підприємець  повинен 

бути таким собі організатором людських мас. 

Якщо не всі підприємці, то принаймні їх еліта повинна мати здатність 

організатора суспільства взагалі, всього його такого собі складного службового 

організму, аж до державного апарату, в силу необхідності створювати більш 

сприятливі умови для розширення власного класу, або володіти щонайменше 

здатністю вибирати спеціальних службовців, довіряючи їм цю організаторську 

діяльність в області загальних взаємовідносин за межами підприємства. 

На думку теоретика, представники «органічної» інтелігенції, яку кожен 

новий клас створює разом з собою і формує в своєму поступальному розвитку,  

є здебільшого «фахівцями» в області окремих сторін первісної діяльності нового 

соціального типу, який новий клас вивів у світ [22, с. 312]. 

2. Будь-яка «істотна» соціальна група, виходячи на історичну арену з 

попереднього економічного базису як продукт його розвитку, знаходила раніше 

виниклі категорії інтелігенції, які навіть виступали як представляючи 

безперервність історичного розвитку, не порушуючи навіть найскладнішими і 

радикальними змінами соціальних і політичних форм. Найбільш типовою з цих 

категорій інтелігенції є церковнослужителі, які монополізували протягом 

тривалого часу ряд важливих сфер суспільного діяльності: релігійну ідеологію, 

тобто філософію і науку епохи, включаючи школу, виховання, мораль, 

правосуддя, благодійність, громадську допомогу тощо [22, с. 313].  

Саму категорію церковнослужителів можна розглядати як категорію 

інтелігенції, яка органічно пов'язана із земельною аристократією. Юридично ця 

категорія була зрівняна з аристократією, де могла користуватися правами 

феодальної власності на землю та державними привілеями, пов'язаними з 

власністю. Але варто зазначити, що монополія церковнослужителів (у багатьох 

мовах нелатинського походження зазнали сильний вплив цих мов слово 

«chierico», де виник звідси широкий сенс - «інтелігент» або 

«спеціаліст» з співвідносним йому «lai-со» (невігласа, неспеціаліста) в сфері 

надбудов утримувалася не без боротьби і зовсім не залишалася необмеженою 

[22, с. 313]. Все це пов'язано з народженням в різних формах інших категорій, 
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зростання яких сприяло посиленню центральної влади монарха аж до 

абсолютизму. Так маленькими кроками йшло формування аристократії тоги з її 

власними привілеями, шару адміністраторів і т. д, вчених, теоретиків і філософів 

- не церковнослужителів і т. д [22, с. 313]. 

Тому відчуваючи свою історичну спадкоємність і свої певні особливі 

якості, які також об'єднані корпоративним духом, ці різні категорії традиційної 

інтелігенції, вважають себе самостійними і незалежними від пануючої соціальної 

групи.  

Тобто на думку, А. Грамші така позиція саме відокремлення не 

залишається без далеко критичних наслідків в області ідеології і політики. Вся 

ідеалістична філософія може бути легко ув'язана з цією позицією, зайнятою 

інтелігенцією як соціальним цілим, і визначена як вираження тієї соціальної 

утопії, відповідно до якої інтелігенти вважають себе «незалежними», 

самостійними, що володіють власними рисами і т. д. [22, с. 313]. 

А. Грамші допускає припущення, всі люди є інтелігентами, але не всі люди 

виконують в суспільстві функції інтелігентів [22, с. 315]. Таким чином історично 

формуються спеціалізовані категорії людей для здійснення функцій інтелігенції, 

формуються в зв'язку з усіма соціальними групами, але особливо з найбільш 

важливими з цих, соціальних груп, піддаючись при цьому найширшим і 

складним перетворенням відповідно до розвитку пануючої соціальної групи. 

Однією з най характерних рис всякої групи, яка розвивається в напрямку 

встановлення свого панування, є її боротьба за асиміляцію і ідеологічне 

завоювання традиційної інтелігенції - асиміляцію і завоювання, які відбуваються 

тим швидше і дієвіше, ніж енергійніше дана група формує свою власну органічну 

інтелігенцію. Той величезний розвиток, який отримали організація шкільного 

навчання і навчально-освітня діяльність в суспільствах, що піднялися з 

середньовічного світу, показує, яке значення придбали в сучасному світі 

категорія інтелігенції і виконувані нею функції: при цьому прагнули як 

поглибити і розширити «інтелектуальність» кожного індивіда, так і 

збільшити число спеціальностей і вдосконалити їх. Це було результатом освіти в 

кожній галузі науки і техніки навчально-освітніх закладів різних ступенів, аж до 
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органів, покликаних рухати вперед так звану «високу культуру» [22, с. 315]. 

Тобто школа є засобом підготовки інтелігенції різних ступенів. 

А. Грамші зазначає, що складність функцій, які виконуються інтелігенцією 

в різних державах, можна об'єктивно виміряти кількістю спеціалізованих шкіл і 

числом послідовних ступенів їх: чим ширше шкільний «ареал» і чим більші 

«вертикальні ступені» школи, тим складніше культурний світ, цивілізація певної 

держави [22, с. 315]. 

Треба відзначити, що формування ряду прошарків інтелігенції в 

конкретній дійсності відбувається не на абстрактному демократичному ґрунті, 

але відповідно до вельми конкретних традиційних історичних процесів. 

Взаємовідносини між інтелігенцією і світом виробництва аж ніяк не 

безпосередні, які характерні для основних соціальних груп. Вони є в різному 

ступені комплексом надбудов, функціонерами яких і є інтелігенти [22, с. 317]. 

Можна було б виміряти ступінь «органічності» різних верств інтелігенції, 

їх більш-менш тісний зв'язок з основною соціальною групою, реєструючи 

градацію функцій і надбудов знизу доверху (від базису вгору). Можна відзначити 

поки два великих надбудованих «поверхів»: поверх, який можна називати 

«громадянським суспільством», тобто сукупність організацій, просто народно 

званих «приватними», і поверх «політичного суспільства, чи держави», яким 

відповідають функція «гегемонії» панівної групи у всьому суспільстві і функція 

«прямого панування», або командування, що виражається в діяльності держави і 

«законного» уряду [22, с. 317]. 

Ці функції на думку теоретика є саме організаційними і сполучними. 

Інтелігенти служать «прикажчиками» панівної групи, використовуваними для 

здійснення підлеглих функцій соціальної гегемонії і політичного управління, а 

саме:  

1) для забезпечення «спонтанної» згоди широких мас населення з тим 

напрямком соціального життя, яке задано основною панівною групою, - згоди, 

яка «історично» породжується престижем панівної групи обумовленим її 

положенням і її функцією в світі виробництва; 
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 2) для приведення в дію державного апарату примусу, «законно» 

забезпечуючи дисципліну тих груп, які не "висловлюють згоди» ні активно, ні 

пасивно; цей апарат, проте, заснований для всього суспільства на випадок таких 

критичних моментів в командуванні та управлінні, коли спонтанна згода зникає 

[22, с. 317]. 

Одна і та ж організаційна функція соціальної гегемонії і державного 

панування дає місце певного поділу праці і, отже, цілої градації спеціальностей, 

причому деякі з них уже не мають будь-якого керівного або організаційного 

статусу. В апараті громадського та державного керівництва існує цілий ряд 

посад, що вимагають ручної і виконавчої за своїм характером праці (посади, 

призначені для підтримки порядку, а не для вироблення ідей, посади агентів, а 

не офіцерів або функціонерів і т. д.), і, зрозуміло, необхідно робити таке 

розходження. З точки зору внутрішнього змісту інтелектуальної діяльності 

також повинна проводитися градація її по ступеням, які дають справді 

відмінність: на найвищому щаблі слід помістити творчих працівників в області 

різних наук, філософії, мистецтва і т. д., а на найнижчому - адміністраторів і 

розповсюджувачів вже існуючих, традиційних, раніше накопичених 

інтелектуальних багатств [22, с. 318]. 

Важливо відмити про так звану інтелігенцію сільського типу, яка за  

А. Грамші пов'язана з селянським соціальним середовищем. Цей тип інтелігента 

встановлює контакт селянської маси з адміністрацією, як державною, так і 

місцевою (адвокати, нотаріуси і т. д.), і саме в силу цієї своєї функції відіграє 

велику суспільно-політичну роль, оскільки професійне посередництво важко 

відокремити від посередництва політичного [22, с. 319]. Зазвичай життєвий 

рівень в селі священника, нотаріуса, лікаря тощо є вищим від рівня життя 

середнього селянина, тому такий інтелігент представляє для нього соціальний 

зразок. Що ж до ставлення, то воно є неоднозначним, бо з одного боку селянин 

схиляється перед соціальним становищем інтелігента, але часом зневажає з 

елементами заздрощів. 

Що ж до міської інтелігенції, то технічний 

персонал (на фабриках і заводах) частіше за все не розвиває ніякої політичної 
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діяльності щодо виконавчих мас, але часом ці маси через свою власну органічну 

інтелігенцію, здійснюють політичний вплив на технічних фахівців. 

Стосовно політичних партій з точки зору інтелігенції, то тут варто 

розмежувати, а саме: 

- для деяких соціальних груп політична партія є не що інше, як 

властивий їм засіб виробити категорію власної органічної інтелігенції (яка 

формується і може формуватися тільки таким чином, з огляду на загальні риси 

та умови формування, життєдіяльності та розвитку даної соціальної групи), 

виробити безпосередньо в області політики і філософії, але вже не в області 

техніки виробництва; 

- для всіх соціальних груп політична партія є механізмом, який 

виконує в громадянському суспільстві ту ж саму функцію, яку в політичному 

суспільстві виконує ширшою мірою держава, піклуючись про зміцнення зв'язків 

між певною органічною інтелігенцією, а саме панівної групи і традиційної 

інтелігенцією. Цю функцію партія виконує в залежності від своєї основної 

функції, що полягає в підготовці власних кадрів, елементів певної соціальної 

групи, яка розвинулась як «економічна», аж до перетворення їх в кваліфікованих 

політичних інтелігентів, керівників, організаторів всіх видів діяльності і 

функцій, властивих органічному розвитку інтегрального суспільства, 

громадянського і політичного [22, с. 321]. 

В своїй області політична партія виконує свою функцію повніше і 

органічніше, ніж держава виконує свою в більш широкому діапазоні. Тобто 

інтелігент, який стає членом політичної партії певної соціальної групи, 

змішується з органічною інтелігенцією цієї групи, тісно об'єднується з самою 

групою. При цьому чимало інтелігентів вважають, що вони, то і є держава. Бо до 

цієї категорії входить достатня кількість осіб і іноді тягне за собою значні 

наслідки і призводить до неприємних ускладнень для основної економічної 

групи, яка дійсно є державою.  

Партія може мати в своєму складі більший або менший відсоток людей 

вищого або нижчого рівня, але важливо не це: важлива керівна і організуюча 

роль, тобто роль вихователя, а значить інтелігента. Комерсант стає членом 
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політичної партії не для того, щоб з більшою вигодою займатися торгівлею, 

промисловець - не для того, щоб виробляти більше з меншими витратами, 

селянин - не для того, щоб засвоїти нові методи обробки землі, хоча політична 

партія і може задовольнити в деякому відношенні ці вимоги комерсанта, 

промисловця, селянина [22, с. 322]. У політичній партії особи, що належать до 

тієї чи іншої соціально-економічної групи, долають цей момент їх історичного 

розвитку і стають учасниками спільної діяльності, як національної за 

своїм характером, так і міжнародної. 

Таким чином в концепції А. Грамші гегемонія - це така форма диктатури 

класу, яка спирається не тільки на голе насильство, примус, а й на ідейне і 

культурне верховенство. Гегемонія може сформуватися лише в тих країнах, де є 

більш-менш розвинене «громадянське суспільство», розвинені класові 

структури.  

Шлях до соціалізму А. Грамші вбачав в створенні нового типу 

самоврядного громадянського суспільства, яке поглине державу і політичне 

суспільство. Воно поступово витіснить всякий державний контроль над 

громадським життям і покладе початок відмирання як держави, так і політичного 

суспільства. Регульоване суспільство, тобто суспільство без держави, вимагає 

рівності і заміни закону моральністю [23]. 

Американські вчені Джин Л. Коен та Ендрю Арато зазначають про 

збереження тричастинного токвілівського розподілу на громадянське 

суспільство, політичне суспільство та державу в рамках французької дискусії 

початку XX століття.  

Джин Л. Коен і Ендрю Арато в своїй праці «Громадянське суспільство і 

політична теорія» пропонують спиратися на етап двоступеневої теоретичної 

стратегії Ю. Габермаса, а саме на розвиток дуалістичної соціальної теорії, яка 

одночасно і об'єднує, і відокремлює один від одного в рівній мірі необхідні 

методології, які оперують поняттями «життєвий світ» і «система» [183, с. 95]. 

Фундаментальним положенням концепції за Джин Л. Коен і Ендрю Арата 

є перевага тричастинній моделі громадянського суспільства. У 1981 році 
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переваги цієї моделі для розуміння руху «Солідарність» підкреслив Дьордь 

Маркус. 

Підхід теоретиків передбачає наступні стадії: 

- беручи до уваги трьохчастинну модель "життєвий світ – політична 

система - економічна підсистема", Джин Л. Коен і Ендрю Арато ускладнюють 

парадигму і доповнюють її, що б вона включила в себе більш сучасну і складну 

теорію диференціації, що розроблялася Н. Луманом, яка в свою чергу допомагає 

обмежувати тезу про злиття О. Шмідта та інших дослідників. 

- теоретики прагнуть довести, що сучасний характер концепції 

громадянського суспільства, зрозумілого в термінах життєвого світу, здатний до 

раціоналізації. Особливу увагу приділяють нормативному навчанню й 

фундаментальним правам як факторам, які стабілізують сучасні громадянські 

суспільства. 

-  користуються поняттями реіфікації і колонізації життєвого світу, з метою 

показати, що їх модель може враховувати всі негативні процеси. Зауважують, що 

історичний зв'язок, який існує між досить однобокими проявами боротьби за 

емансипацію і появою відносин між державою, суспільством і економікою, 

обтяжені новими формами гетерономії, кульмінація яких припадає на форми 

поневолення, характерні для держав загального добробуту. 

-  наполягають на тому, що модель диференційованого громадянського 

суспільства зберігає свої утопічні перспективи і вони ж ведуть до нових уявлень 

про права, які здатні відновити і захистити як суспільне, так і приватне життя 

громадян. 

-  утопічний ідеал громадянського суспільства не є виключно абстракцією 

[73, с. 545]. 

Для представників XIX століття характерний суспільно-політичний образ 

мислення і тому прихильниками дихотомічної моделі «держава-суспільство» 

були деякі марксисти, неоліберали, неоконсерватори, а також представники 

утопічного соціалізму. Обидві соціально-історичні передумови цієї моделі 

містилися вже в терміні «ліберальний»: антиабсолютистська боротьба, яка 

передбачає «полемічну» єдність всіх соціальних сил (О. Шмідт); і поява 
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«економічного суспільства», в якому домінував саморегулюючий ринковий 

механізм (К. Поланьї) [74, с. 547]. 

Незважаючи на те, що представниками неокласичної економічної теорії 

прийнято вважати, що ринкові принципи панують не тільки в економіці, але і у 

всіх інших сферах життя суспільства, однак К. Поланьї довів, що навіть в 

господарському житті ринкові принципи майже ніколи не були панівними. К. 

Поланьї відстоював принцип включення (embeddedness) економіки в соціальне 

життя [103, с. 44]. Він вважав, що ідея ринку, який саморегулюється, базується 

на утопії, бо подібний інститут не міг би проіснувати так довго, щоб не 

зруйнувавши при цьому людську і природну субстанцію суспільства. 

Варто зауважити, що теорія економічного суспільства обтяжена 

редукціонізмом, що стосується дихотомічної моделі «держава і (економічне = 

громадянське) суспільство» вона теж не цілком від нього вільна [74, с. 547]. 

Критика функціоналістського розуму Ю. Габермаса на думку Джин Л. 

Коен і Ендрю Арато дає найкраще з наявних концептуальних побудов, так як 

вона вільна від методологічного редукціонізму, необхідна для реконструкції 

тричастинної моделі громадянського суспільства. Теза про дві підсистеми, 

відмінні як один від одного, так і від життєвого світу, має на увазі модель, яка 

пов'язана з тричастинною схемою А. Грамші [7]. 

Гроші і влада пов'язані з емпіричними мотиваціями, а саме з інтересами і 

мають «певний автоматизм», заснований на здатності служити драматичним 

заміщенням звичайної мовної комунікації. Відповідно, влад 

інституціоналізована в якості конститутивного важеля управління всередині 

сучасної держави, хоча і не володіє таким високим рівнем формалізації як гроші 

[74]. Тобто логіка трьох інституціональних сфер зберігає методологічний 

дуалізм. Дві сфери / підсистеми виконують одну й ту ж фундаментальну 

соціальну функцію – системну інтеграцію. Методологічний дуалізм призводить 

саме до тричастинної схеми, так як відмінностей і подібностей в формах 

інституціоналізації держави і капіталістичної економіки цілком достатньо, щоб 

розпізнати три різні схемі всередині «двоступеневої» теорії суспільства. 



103 
 

Громадянське суспільство визначається в термінах міжкласових 

громадських асоціацій, таких, як групи сусідів, самодіяльні служби 

взаємодопомоги, місцеві обслуговуючі структури. У більш динамічному варіанті 

громадянське суспільство зображується у вигляді якогось простору для 

соціального експериментування, мета якого - розвиток нових форм життя, нових 

типів солідарності, нових соціальних зв'язків в процесі праці і кооперації.  

На відміну від нього політичне суспільство розглядається як такий простір, 

в рамках якого визначається автономія груп, виявляються міжгрупові конфлікти, 

мають місце дискусії і дебати, пов'язані з здійсненням колективного вибору. 

Таким чином, поняття політичного суспільства має своєю головною складовою 

публічну сферу, але так як особлива увага приділяється поняттям конфлікту (а 

також переговорів і компромісів), воно все ж не цілком зводиться до неї [74, с. 

70]. 

У своїй роботі Дж. Л. Коен та Е. Арато зазначають, що поняття 

громадянського суспільства бере свій початок також від "авторитарно-

бюрократичних" режимів як ключовий термін в контексті самосвідомості 

суб'єктів демократичної дії, а так само в якості важливого елемента аналізу 

переходу до демократії [207]. 

Громадянське суспільство - це мережа груп і асоціацій, проміжна між 

сім'ями і групами типу "обличчя до обличчя" і також державними організаціями, 

- мережа, яка відіграє роль посередника між індивідуумом і державою, сферою 

приватного і сферою публічного. Асоціації громадянського суспільства самі по 

собі мають риси публічності та громадянськості [203]. 

Проявою громадянського суспільства є поява високо мобілізованої форми 

масової мобілізації народу, де різні верстви громадянського суспільства 

формують єдину та колективну ідентичність. 

Категорію «маса» в цьому розумінні можна трактувати по-різному. По-

перше, громадянське суспільство в лібералізованих авторитарних державах 

починає свій рух не всіма одразу, а верства за верствою, де починають в 

подальшому разом мобілізуватися. Наприклад, групи, які виступають на захист 

прав людини, тварин і т.д. або ж певні групи інтелектуалів чи рух промислових 
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робітників. По-друге, прояви громадянського суспільства можуть бути 

публічними, а не масовими. Такі публічні прояви проявляються у вигляді різних 

зборів. Наприклад, певні збори в читальних залах, інтелектуальні дискусії чи то 

в університетах, чи то кафе і т. д., а також будь-який інший прояв нового 

осередку людей, який «в ході роздумів на повсякденні теми може відбуватися 

навчання громадянству “тренування громадянина”» [192]. 

Щодо концепції громадянського суспільства, то в залежності від режимів, 

характеристика буде різнитися. Згідно з однією інтерпретацією, при 

авторитарних режимах, суспільство є деполітизоване, а публічна сфера 

перетворюється в область маніпуляцій та контролю. Згідно з іншою 

інтерпретацією, громадянське суспільство при авторитарному режимі, 

об’єднується в асоціації за інтересами або його учасники створюють автономні 

асоціації або зберігаються в формі місцевих органів управління або церковного 

життя [74, с. 82]. Згідно ще одного направлення, громадянське суспільство, яке 

стимулює процеси демократизації. 

Соціальні засади громадянського суспільства, починаючи з кола сім’ї та 

закінчуючи церквою,  завжди були присутні навіть у південних диктатур, бо 

люди хотіли свободи, а тому і громадянського суспільства. На характер 

мобілізованого населення впливають альтернативні моделі. Суспільство є більш 

згуртоване те, яке не мало потреби створювати з нуля, після високого ступеня 

атомізації суспільства. 

Джин Коен та Ендрю Арато про такі процеси, як ініціація, консолідація, 

завершення при переході від бюрократично-авторитарних систем [74, с. 83]. 

Значну роль в зниженні авторитарного режиму відіграє мобілізація. Сам процес 

знищення з самого початку залежить від зв'язків режиму з громадянським 

суспільством, витоки нестабільності режимів і бажання до лібералізації слід 

шукати у відносинах з групами, які знаходяться поза сферою управління. Значну 

роль відіграє структура формувань цієї мобілізованості, так як легше 

підпорядкувати суспільство, яке не має глибокої організованості. 

Що стосується ролі політичних організацій, то при бюрократично-

авторитарних режимах, досить таки спотворюють всі типи опосередкування між 
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приватною сферою і державою, включаючи громадянські організації та 

інститути політичного суспільства. Діалектична версія дискурсу громадянського 

суспільства часто ототожнює демократизацію з відновленням цього 

опосередкування [74, с. 84]. Керівники держави, політичні актори є 

посередниками між суспільством та державою, котрі виникають в процесі 

організацій нових соціальних асоціацій і рухів. 

Політичний актор - особа або громадська група, що впливає на процес 

прийняття та здійснення рішень в даній політичній системі. У політиці суб'єкт 

дії, як в театрі, «грає роль», хоча виконавцями дії є тільки люди, в політичному 

аналізі здатністю до виконання дії часто наділяються корпоративні суб'єкти, такі 

як держави. Описувати, аналізувати, пояснювати і прогнозувати політичну 

поведінку дійових акторів можна стосовно до політичних систем на всіх рівнях: 

місцевому, державному, національному та міжнародному, а також стосовно до 

різних типів самих дійових осіб, таким, наприклад, як держава або хтось з вищих 

посадових осіб, в чию компетенцію входить прийняття важливих державних 

рішень, або національний парламент, або адміністративний орган [54, с. 497]. 

Самі режими, прагнучі до легітимності, можуть бути ініціаторами процесу 

реконструювання опосередкування, виводячи їх за рамки полуполітичних, 

заснованих державою "бюрократичних міжсобойчиків або офіційних виразників 

соціальних інтересів", які не зуміли на ділі підмінити собою соціальні групи 

тиску [205, с. 43-44]. Тому члени опозиції стоять перед вибором відмовитися від 

того чи іншого ступеня автономії, яка є дарованою або змінити принципи 

залежно від обставин.  

Альтернативою є спроба організувати нову сферу громадянського 

суспільства саму по собі, не в якості опосередкування, а в якості політичної 

сфери. «Якщо політиці належить знайти новий сенс, слід виробити і нову сферу 

свободи політичної діяльності…» [205]. Тобто сферою свободи є громадянське 

суспільство, яке могло розумітися як інертна маса. [205, с. 329]. 

Якщо ототожнення громадянського суспільства в першу чергу з 

лібералізацією, а політичного суспільства - з демократизацією представляється 

помилкою, то твердження, згідно з яким повна демократизація повинна 
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поширюватися на політичне суспільство, є справедливим. Так як громадянське 

суспільство як мета демократизації і одночасно як рушійна сила цього процесу 

має вирішальне значення [74, с. 86]. Джин Коен та Ендрю Арато зазначають, що 

без політичного суспільства неможливо ні здійснювати необхідних для переходу 

переговорів, ні встановлювати механізми соціального контролю. 

Партії -  є центром переговорного процесу. Партії та вибори дають 

можливість для мобілізації громадянського суспільства. Ключову роль відіграє 

активізація політичної спільноти в запобіганні поляризованих, що 

представляють собою гру з нульовою сумою конфронтації між організованими 

громадянськими суспільствами і авторитарними режимами [186]. Якою б 

великою не була потреба в політичному суспільстві, рух до політичної спільноти 

загрожує потенційно демобілізуючими наслідками для громадянського 

суспільства. Політичним партіям притаманна подвійна політика. З одного боку 

їм притаманна як спонтанність руху, так і адміністрування, участю рядових 

членів і елітарністю і все це створює можливість здійснення ними 

посередницьких функцій [176]. 

Перехід до електоральних партій, що характеризується меншою 

інтенсивністю, але більшою загальнодоступною формою політичної 

ідентифікації сприяє зниженню цінності рухів і асоціацій з їх більш приватними 

і в той же час більш інтенсивними формами організації та участі. Партії, які 

мають шанси на успіх здатні стримувати рух громадянського суспільства, яке 

може вплинути на результати виборів [74, с. 88]. Тому, не тільки процеси, які 

ведуть до суперництва, а й вибори є прихованою формою переговорів. Вибори 

здатні залучити в організовану політику верстви населення, які раніше не були 

охоплені. Але при високій ступені мобілізації громадянського суспільства може 

статися те, що партії виявляться знаряддями соціально-політичного контролю. 

Усвідомлення цінності демократії нерозривно пов'язано в опозиційному 

середовищі з відкриттям громадянського суспільства як політичного простору 

[205, с. 345]. Що стосується цінності демократії, коли простір громадянського 

суспільства скоротиться за рахунок розширення політичного суспільства, 

помітні три можливості на думку Джин Л. Коен та Ендрю Арато. Перше те, що з 
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відновленням демократії, де в цьому процесі відіграє головну роль політичне 

суспільство, громадянське суспільство втратить свою цінність для соціальних 

діючих сил. Також виникне надмірно політизоване громадянське суспільство, 

яке буде від імені своїх окремих секторів прагнути знищити саме соцієтальне 

різноманіття або знецінювати опосередкування між самим собою і державою. І 

по-третє, виникне саморефлексивне громадянське суспільство, і яке 

проблематизує і нормативізує саме себе, а також обмежує себе у відносинах з 

політичним суспільством.  

Саморефлексивна модель громадянського суспільства передбачає ідею 

само посилення громадянського суспільства, що в свою чергу несе наслідки для 

громадянського та політичного суспільства [74, с. 90]. Така модель несумісна з 

ліберально-індивідуалістичною концепцією громадянського суспільства, яка 

передбачає як повну деполітизацію, так і залежність його від сил ринкової 

економіки: "соціальну нерівність і слабкість індивіда перед обличчям бізнесу та 

бюрократії" [176].  

Аспекти подвійності партій дозволяють зробити громадянське суспільство 

більш сприятливим до необхідності обдумування стратегії, рівно тому як і 

привнести в державу і на підприємства елементи демократичного способу 

прийняття рішення. Джин Коен і Ендрю Арато вказують про розвиток форм 

політичного та економічного суспільства для впливу з боку громадянського 

суспільства. Тобто відповідна модель не обмежує демократію тільки політичною 

сферою, тобто виходить за рамки елітарної демократії [74, с. 90]. 

Дослідники, розвиваючи свою ідею далі, дають важливе пояснення про 

«сучасну» роль громадянського суспільства в політиці, якщо його розглядати без 

політичного суспільства. На їхню думку, вона «... безпосередньо пов'язана не з 

контролем або захопленням влади, а з впливом, провідником якого є 

демократичні асоціації і вільна дискусія в інтелектуальних колах. Подібна 

політична роль неминуче пов'язана з розпиленням і неефективністю впливу»  

[74, с. 8]. Тому Дж. Коєн та Е. Арато обґрунтовується виділення «політичного 

суспільства» як необхідного посередника між суспільством громадянським і 

державою. Одночасно, прослідковується чітке розмежування сфер 
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позадержавного суспільного життя на «економічне суспільство», «громадянське 

суспільство» та «політичне суспільство». 

Разом із тим, американські дослідники Джин Л. Коен та Ендрю Арато 

запропонували п’ятичастинну модель, в рамках якої є відмінності між державою, 

політичним суспільством, громадянським суспільством, економічним 

суспільством та економікою [177, с. 56]. 

Джин Л. Коен та Ендрю Арато розрізняють громадянське суспільство та 

суспільство в широкому сенсі. Дослідники обґрунтовують ідею про те, що 

громадянське суспільство виконує функцію інтегративної підсистеми 

суспільства, «сфери суспільства, що складається з нормативно-правових 

компонентів і принципів асоціації» [74, с. 414]. Дана сфера іменується найбільш 

актуальною реконструкцією поняття громадянського суспільства, і такий підхід 

видається найбільш конструктивним для вивчення проблематики 

громадянського суспільства. 

У п’ятичастинній моделі громадянське суспільство постає сферою 

соціальної взаємодії, відмінною від економіки, яка відноситься до механізмів, які 

забезпечують циркуляцію товарів та грошей, і державного апарату. За 

визначенням Джин Л. Коен, політичне суспільство включає політичні партії, 

політичні організації та політичні публічні інститути, такі як парламенти і 

конгреси [74, с. 7]. 

На думку вчених ця модель може служити ефективним інструментом 

критичного аналізу сучасних демократичних інститутів і самої держави як такої. 

У Джин Коен була спроба сформулювати новий суспільний ідеал, який буде 

здатен замінити застарілі суспільно-політичні концепції держави загального 

добробуту і модернізації, соціалізму і націоналізму. Джин Коен в аналізі 

співвідношення економіки і громадянського суспільства стверджує, що там, де 

немає ринку, не може бути громадянського суспільства, але з іншого боку, де 

немає громадянського суспільства, не може існувати ринок. [74]. 

Щодо економічного суспільства, то воно складається з організацій, які 

займаються розподілом, виробництвом і інститутів колективного торгу, 

профспілок, торгових асоціацій та рад. Для дослідників політичне і економічне 



109 
 

товариства «безпосередньо залучені в державну владу і прийняття рішень з 

виробництва ... вони не в змозі забезпечити підпорядкування стратегічних та 

інструментальних критеріїв моделям нормативної інтеграції і відкритої 

комунікації, характерним для громадянського суспільства ... Політичне та 

економічне суспільства є інститутами-посередниками, через які громадянське 

суспільство може досягти впливу на політичні / адміністративні та економічні 

процеси » [177, с. 38]. 

Так як політичне і економічне суспільства виникають на основі 

громадянського суспільства, їх об'єднує ряд загальних організаційних форм: 

інституціоналізуються вони за допомогою прав, зокрема, політичних прав і прав 

власності і є продовженням тих прав, що стоять на захисті громадянського 

суспільства. Проте актори політичного і економічного товариств є 

безпосередніми учасниками здійснення державної влади і економічного 

виробництва, завдання їх є контролювати відповідну сферу. Вони не можуть 

дозволити собі поставити стратегічні і інструментальні критерії в залежність від 

характерних для громадянського суспільства типів нормативної інтеграції та 

публічної комунікації. Політична ж роль громадянського суспільства пов'язана з 

впливом через демократичні асоціації та публічну сферу. Тому в соціально-

політичній структурі суспільства виникає політичне суспільство, як якийсь 

посередник між громадянським суспільством і державою, стабільно працюючий 

на постійній основі. 

На думку досліднків, сучасне суспільство містить в собі численні і діючі 

одночасно механізми стратифікації і нерівності, такі як соціально-економічні 

класові відносини, гендерні відносини, етнічні відносини, відносини держави і 

бюрократії, міжнародні відносини, які змушують ліберальна держава 

порушувати власні принципи [177]. Інституціоналізація громадянського 

суспільства сприяє триваючому виробництву нових форм взаємодій всередині 

сучасного суспільства, тим самим створюючи можливість для розширення форм 

оскарження існуючих механізмів стратифікації. Ключові характеристики 

інституціоналізації включають «легальність (приватне право; цивільне, 

політичне, соціальне рівність і права), плюральність (автономні, 
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самоорганізовані добровільні асоціації) і публічність (простір для комунікації, 

громадської участі в генезі, конфлікті, рефлексії і артикуляції політичної волі і 

соціальних норм)» [177, с. 8]. Складна взаємодія між цими численними 

механізмами стратифікації, а також досвід і загальний вплив різних соціальних 

рухів, які оскаржують ці механізми, на структуру сучасного суспільства 

представляють сьогодні значний інтерес для соціально-політичних досліджень. 

П’ятичастинна модель вносить певні модифікації в традиційні питання з 

питання взаємин між державою і політикою громадянського суспільства. У 

традиційній дихотомічній моделі «держава-суспільство» плюралізм в 

громадянському суспільстві є необхідним для підтримки демократичної 

держави. [177, с. 546].  Цивілізованості і організаційним навичкам, які лежать в 

основі здійснення раціональної демократичної політики, навчаються в 

громадянському суспільстві, яке включає в себе політичне суспільство, 

економічне суспільство, економіку і мережі асоціацій в рамках цієї моделі. При 

конфронтації з авторитарною державою дихотомічна модель наказує активність 

громадян, які будуть боротися за зміцнення громадянського суспільства, тобто 

його добровільних асоціацій, бізнесу і торгових організацій, ринків і інститутів 

політичного суспільства. Держава, з іншого боку, буде грати роль судді, яка не 

буде брати нічию сторону. Воно буде управляти громадянським суспільством за 

допомогою абстрактних формальних правил і процедур. 

Отож модель (громадянське суспільство - політичне суспільство - держава 

- економічне суспільство - економіка) дозволяє бути над протилежними 

поглядами на роль держави в демократичній системі. У взаємовідносинах між 

громадянським суспільством, економікою, економічним суспільством, 

політичним суспільством і державою повинен існувати механізм зворотного 

зв'язку. Роль держави в розвитку громадянського суспільства не повинно 

змішуватися з розвитком певних поглядів громадянського суспільства на те, що 

є спільне благо. Варто зазначити, що політика громадянського суспільства на 

різних рівнях взаємодіє з політикою економічного суспільства, політичного 

суспільства, національної держави і економіки. Також громадянське суспільство 
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зберігає свої опозиційні установки не тільки при авторитарному режимі, але і в 

форматі ліберальної демократії. 

Отже, при визначенні концептуальних засад власного дослідження Дж. 

Коен та Е. Арато здійснюють чіткий розподіл між громадянським суспільством 

та суміжними категоріями – економічним та політичним суспільствами. Як 

політичне суспільство (сфера діяльності партій, політичних організацій та 

органів публічної політики), так і економічне суспільство (що складається із 

організацій, що зайняті у процесі виробництва та розподілу матеріальних благ) 

виникають на основі громадянського суспільства, їх об’єднує ряд спільних 

організаційних та комунікативних форм, вони інституціоналізуються на основі 

політичних і економічних прав, що стоять на сторожі громадянського 

суспільства. Разом з тим, політичне та економічне суспільство не можуть 

дозволити собі поставити стратегічні та інструментальні критерії в залежність 

від характерних для громадянського суспільства типів нормативної інтеграції та 

відкритої комунікації. Саме з таких мотивів, дослідники наполягають на 

посередницькій ролі політичного суспільства між громадянським суспільством 

та державою, а економічного – як посередника між громадянським суспільством 

та ринковим устроєм. 
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Висновки до другого розділу 

 

Отже, однією з найбільш істотних особливостей сучасного суспільства є 

політизованість концепції громадянського суспільства, а також політизованість 

громадського життя.  

Незважаючи на відмінності в оцінках різноманітних аспектів взаємодії або 

протистояння громадянського та політичного суспільства, всі викладені точки 

зору збігаються в одному: в трактуванні політики, яка розглядається в 

традиційному плані, в аспекті політики переважно державних справ, діяльності 

професійних політиків. 

Громадянське суспільство в особі самодіяльних асоціацій людей, які 

покликані виражати та захищати групові та індивідуальні інтереси і права, 

завжди вступають в особливі відносини з державою. Для розуміння характеру 

відповідних відносин необхідно мати на увазі, що якщо держава знає різні форми 

правління різних класів – демократичні, диктаторські чи монархічні, то для 

громадянського суспільства на рівні політики характерна лише демократична 

форма існування.  

Чим більше розвинене громадянське суспільство, тим ширша основа 

з’являється для демократичних форм держави та навпаки, чим менше 

розвиненим є громадянське суспільство, тим більше ймовірність є існування 

авторитарних та тоталітарних політичних систем. Як на думку Дж. Коен та Е. 

Арато, авторитарна та тоталітарна влада з властивим для них типами організації 

політичної системи взагалі виключають можливості існування громадянського 

суспільства як такого. Також можна дійти висновку, що авторитарній чи 

тоталітарній державі, тиранічній владі протистоять в рівній мірі як незалежність 

права, так  і громадянське суспільство.  

Також дослідники запропонували модель, що складається з трьох частин – 

держава, громадянське суспільство і економіка, замість дихотомічного 

протиставлення «держава – суспільство». Головним завданням є гарантувати 

сучасній державі і сучасній економіці автономію, а громадянське суспільство від 
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деструктивного проникнення в нього правил і вимог, що зумовлені цими двома 

сферами. 

Сучасне громадянське суспільство інституаналізується за допомогою 

суб'єктивних прав і законів, які роблять соціальну диференціацію стабільною. 

Однак, громадянське суспільство не ототожнюється з соціумом і життям поза 

державотворчих процесів. Громадянське та політичне суспільства, в рамках 

якого, здійснюється діяльність партій сутнісно різні феномени, Політичне 

суспільство виникає на основі громадянського, роль якого проявляється у впливі 

на процеси,  а не в контролі за процесом економічного розподілу або влади. Тому, 

в умовах демократії громадянське суспільство впливає на державу через 

політичне та економічне суспільства. 

Аналіз моделей взаємодії громадянського та політичного суспільства 

дозволив виділити наступні класифікації моделей їхньої взаємодії. 

В рамках хронологічного аспекту та культурно-історичних традицій 

розрізняють: французьку (А. де Токвіль), італійську (А. Грамші) та американську 

(Дж. Коен та Е. Арато) моделі взаємодії громадянського та політичного 

суспільства. 

При виділенні кількісного аспекту можна розрізняти троьохчастинну (А. 

Грамші та А. де Токвіль) та п’ятичастинну (Дж. Коен та Е. Арато) моделі 

взаємодії. 

Також при акцентуванні уваги на критерій співіснування, варто виділити 

наступну класифікацію моделей взаємодії, а саме: 

- модель взаємодії за якої політичне суспільство виступає 

посередником між державою та громадянським суспільством (Дж. Коен та Е. 

Арато); 

- модель взаємодії за якої політичне суспільство фактично 

ототожнюється з державою (А. де Токвіль та А. Грамші). 
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РОЗДІЛ 3. Особливості моделей взаємодії громадянського та політичного 

суспільства в сучасній Україні 

На сьогоднішній день, громадянське суспільство в Україні є ключовим 

фактором для функціонування політичного процесу в країні та невід’ємною 

частиною розвитку демократії. Вплив на розвиток громади різних форм 

відбувається через дійових гравців, а саме через політичні інститути влади, що є 

своєрідним мостом між громадянським суспільством та владою. 

Сильне та інституалізоване громадянське суспільство – це один з основних 

елементів становлення та розвитку демократичної держави. В демократичній 

державі розуміння громадянського суспільства повинно виходити за рамки 

самого громадянського суспільства та його інституцій як такого стану 

суспільства, в якому вільно реалізуються основоположні права і свободи людини 

і громадянина через різноманітні форми публічної громадської активності та 

самоорганізації [159, c. 130]. 

Взаємодія громадянського та політичного суспільства складається із двох 

взаємно відповідальних впливів: політичного суспільства на громадянське й 

громадянського суспільства на політичне. Демократична влада може лише 

координувати, але не визначати діяльність громадянського суспільства. Тому 

різні елементи громадянського суспільства мають домагатися такого політико-

правового статусу, який не допускав би їх підпорядкування державним органам 

і водночас не суперечив би праву останніх на владу та на роль гаранта миру й 

арбітра основних інтересів [155, c. 17].  

Очевидно, що рівень демократичних процесів залежить від ефективності 

функціонування інститутів громадянського суспільства, а не від їх 

визнання/невизнання чи підтримки/ігнорування органами влади та готовності 

політичного суспільства до взаємодії. 

Характерною особливістю для України є те, наскільки політичне 

суспільство сприяє ефективному об'єднанню суспільних уподобань. Такі 

інститути в політичному суспільстві, як політичні партії, вибори та законодавчі 

органи, функціонують таким чином, що дозволяють їм обробляти вимоги 

різноманітних груп громадянського суспільства. Тому важливо наскільки 



115 
 

політичне суспільство здатне приймати та обробляти політичні вимоги 

громадянського суспільства. 

Партійна система є ключем до того, наскільки здатне політичне 

суспільство задовольняти вимоги. Якщо політичне суспільство буде 

фрагментовано, буде важко створити коаліцію або альянси, що здатні 

домовитись про конкретні політичні пакети. Фрагментація тут не стосується 

насамперед ідеологічних розколів. Цілком можливо, що політика може бути 

реалізована, навіть якщо ідеологічна дистанція між основними партіями буде  

значною.  

Варто зазначити, що парадигмою  XXI століття є модель взаємовідносини 

«людини – громадянське суспільство – держава», яка займає центральне місце в 

сучасному конституційно-правовому регулюванні [80, с. 12]. Відповідно до 

статті 3 Конституції України « людина, її життя та здоров’я, честь та гідність, 

недоторканість і безпека, законні інтереси, конституційні права та свободи є 

головним обов’язком держави» [70]. Однак, держава здійснює свої обов’язки 

ефективно тільки за умови існування громадянського контролю та налагодження 

відносин між державою, громадянським суспільством та бізнесом, де 

громадянське суспільство відіграє одну з найважливіших ролей.   

«Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні», яка розроблена та затверджена Указом Президента від 24 

березня 2012 року, спрямована на створення громадянського суспільство, 

запровадження громадянського контролю за діяльністю влади та створення 

відповідних умов для забезпечення широкого представництва інтересів громадян 

в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади. 

Підписання Україною у 2014 році Угоди про асоціацію з Європейським 

союзом значною мірою стимулювало підвищення комунікації та взаємодії 

політичного та громадянського суспільства.  

Взаємодія органів влади та громадськості актуальна і в контексті реформи 

державного управління, реалізації в Україні ініціативи «Партнерство «Відкритий 

Уряд» та є необхідною для пришвидшення реформ, соціально-економічного 

розвитку регіонів, захисту та утвердження прав та свобод громадян.  
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Указом Президента України № 68/2016 від 26 лютого 2016 року 

затверджена «Національна стратегія сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки» [121], яка передбачає забезпечення 

ефективних процедур участі громадськості в процесі формування та реалізації 

державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення та 

стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-

економічному розвитку України. 

Дана стратегія спирається на базові цінності відносин між демократичною 

державою і громадянським суспільством, зумовлена становленням такого 

суспільства як основи народовладдя та прагненням створити належні умови для 

ефективної взаємодії держави, громадянського суспільства та бізнесу задля 

модернізації України, підвищення добробуту і створення рівних можливостей 

для всіх [121]. 

Виконавців державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства та їх взаємодію між собою схематично відображено нижче на 

малюнку 1 [39]. 

Реалізацію Стратегії передбачається здійснювати за такими стратегічними 

напрямами: 

- створення сприятливих умов для формування та інституційного 

розвитку організацій громадянського суспільства; 

- забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час 

формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань 

місцевого значення; 

- стимулювання участі організацій громадянського суспільства в 

соціально-економічному розвитку України; 

- створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці [121]. 

 

 

 

Мал. 1. Виконавці державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства 
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Щодо створення сприятливих умов для формування та інституційного 

розвитку організацій громадянського суспільства передбачає, в першу чергу, 

удосконалення нормативно-правого забезпечення цих процесів. 

Важливим кроком для вирішення поставлених завдань щодо 

удосконалення процедур інституалізації організацій громадянського суспільства 

стало прийняття Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 26 листопада 2015 

р. № 677-VIII, який регулює питання реєстрації всіх громадських об’єднань 

[113]. 

Як результат спрощено реєстраційні процедури, зокрема щодо створення 

та ліквідації відокремлених підрозділів організацій громадянського суспільства, 

скорочено час реєстрації, встановлено безкоштовне здійснення реєстрації 

громадських та благодійних організацій, передбачено подання організацій 

громадянського суспільства реєстраційних документів до «єдиного вікна», 

можливість їх подання в електронному вигляді. Ключове нововведення цього 
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законодавчого документу – створення Єдиного державного реєстру юридичних, 

фізичних осіб-підприємців та громадських об’єднань з метою спрощення 

процедур та оптимізації отримання адміністративних послуг [39]. 

Низку сприятливих умов для функціонування організацій громадянських 

організацій та поширення благодійної діяльності передбачено законопроектом 

«Щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», зареєстрованого 7 

листопада 2016 р. № 5368. 

Щодо сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, 

регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення передбачає 

забезпечення супроводження Кабінетом Міністрів України у Верховній Раді 

України законопроектів «Про місцевий референдум» (№ 2145а-2) [116], «Про 

гарантії свободи мирних зібрань» (№ 3587) [112], «Про загальні збори 

(конференції) членів територіальної громади за місцем проживання» (№ 2467) 

[114]. 

Тобто можна простежити взаємозв’язок громадянського та політичного 

суспільства через тісну співпрацю напрацювання законодавчих ініціатив.  

Варто зазначити, що завдання, які передбачені Стратегією можуть бути 

виконані лише за умови взаємовигідної та рівноправної співпраці між органами 

державної влади, місцевого самоврядування та організаціями громадянського 

суспільства.  

Серед першочергових завдань для реалізації було визначено розроблення 

та затвердження щорічних планів проведення відповідних заходів з визначенням 

механізмів (нормативно-правові, фінансові та інші) втілення основних напрямів 

і завдань Стратегії  [95]. Реалізацію Стратегії на регіональному та місцевому 

рівнях доручено обласним державним органам влади. Розробка та подання у 

встановленому порядку проектів регіональних цільових програм сприяння 

розвитку громадянського суспільства обов’язкові для всіх обласних державних 

адміністрацій  [31, с. 13]. 

Варто зазначити, що сприяння розвитку громадянського суспільства має в 

свою чергу забезпечити: 
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- залучення інститутів громадянського суспільства та населення до 

вирішення завдань регіонального розвитку; 

- як результат – підвищення рівня задоволення прав та інтересів 

населення регіонів [39]. 

Залучення інститутів громадянського суспільства до безпосередньої 

реалізації заходів та програм у межах здійснення державної (регіональної) 

політики у різних сферах має низку переваг порівняно з їх реалізацією силами 

органів державної влади.  

Інститути громадянського суспільства: 

- найбільш наближені до цільових груп, на які спрямовані програма, 

послуги, допомога, тому краще знають проблеми й потреби цих цільових груп; 

- можуть залучити додаткові ресурси для реалізації програми 

(послуги), а отже, можуть надати послуги більшій кількості людей або 

підвищити якість послуг без додаткових витрат з боку держави; 

- не мають на меті отримання прибутку, усі надходження спрямовують 

на виконання цілей та завдань організації, тобто можуть забезпечити кращу ціну 

послуг; 

- надають послуги, які не можуть ефективно забезпечити комунальні 

установи або комерційні організації; 

- є більш гнучкими та менш бюрократичними, що дозволяє швидко та 

якісно надавати відповідні послуги [31, с. 14]. 

До інститутів громадянського суспільства в Україні відносять наступні: 

- громадські організації – об’єднання громадян, створених ними для 

задоволення та захисту своїх законних економічних, соціальних, національно-

культурних та інших інтересів відповідно до Закону України «Про громадські 

об’єднання»; 

- благодійні організації – недержавні організації, які створюються 

відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації, де головною метою діяльності яких є здійснення благодійної 

діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб [69]. Особливістю 

благодійних організацій є самоорганізація, що означає у практичному аспекті, 
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що організація створюється з ініціативи окремих громадян, а не уряду чи 

державних органів. Благодійні установи мають на меті некомерційний характер, 

їх бюджет в основному складається з внесків членів організацій, пожертвувань 

та інших джерел. На відміну від урядових установ, які за службовим обов’язком 

залучені в цю діяльність, благодійні організації ведуть свою діяльність на 

добровільних засадах, основним принципом якої є заборона займатися 

господарською та підприємницькою діяльністю [31].  

- творчі спілки -  добровільні неприбуткові громадські організації, що 

об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної 

(трудової) діяльності, навчання та створюються такі організації відповідно до 

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»; 

- організації роботодавців – громадська неприбуткова організація, яка 

створюється відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх 

об’єднання,  права і гарантії їх діяльності» та яка об’єднує роботодавців 

(власників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, 

виду діяльності та галузевої незалежності або уповноважені ними органи чи 

фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю) 

на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту їх 

прав та інтересів; 

- релігійні організації – релігійні громади, управління і центри, 

релігійні братства, місіонерські товариства, духовні навчальні заклади та 

об’єднання,  які утворюються відповідно до Закону України «Про свободу совісті 

та релігійні організації» та які утворюються з метою задоволення релігійних 

потреб громадян сповідувати і поширювати віру та які діють відповідно до своєї 

ієрархічної та інституційної структури; 

- недержавні засоби масової інформації – будь-які недержавні засоби 

масової інформації (друковані, аудіовізуальні, телерадіомовні компанії, 

інформаційні агентства тощо), серед засновників або співзасновників якої 

відсутній будь-який орган виконавчої влади. Видання таких засобів масової 

інформації не повинно здійснюватися на базі та за участю державної власності 

та відповідного 76 Права Фінансування з Державного бюджету України. 
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Програмними цілями редакції таких засобів масової інформації не повинно 

передбачатися інформування громадян про діяльність органів виконавчої влади, 

зокрема, це не стосується комунальних засобів масової інформації, які 

створюються та фінансуються органами місцевого самоврядування; 

- інші непідприємницькі товариства та установи – споживчі 

кооперативи, органи самоорганізації населення, а також товариства, які не мають 

на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками, 

згідно зі статтею 85 Цивільного кодексу України [157]; 

Важливо зазначити, що в сучасних умовах сьогоденних викликів, 

ставлення до благодійних та волонтерських організацій трансформувалося. 

Ставлення до благодійності стало важливим чинником національної єдності в 

подоланні кризових явищ у політичній, економічній, військовій, соціальній, 

медичній, транспортній та інших галузях.  

Благодійні організації важливу роль у процесі консолідації суспільства, а 

також в акумулюванні фінансових і людських ресурсів, які спрямовані  на 

допомогу нужденним, військовослужбовцям Збройних Сил України, учасникам 

бойових дій, переселенцям та іншим категоріям громадян, які постраждали 

внаслідок збройного конфлікту. 

Події 2014 року мобілізували громадян на допомогу військовим у зоні 

АТО, пораненим, а також мирному населенню, яке постраждало внаслідок 

воєнного конфлікту на сході України. Це суттєво вплинуло на зміну місця 

України у рейтингу World Giving Index – щорічному дослідженні благодійності 

у світі, яке, починаючи з 2014 році, проводить Charities Aid Foundation (CAF). 

Упродовж останніх двох років за рівнем благодійності Україна в 2017 році 

перемістилася на 90-те місце [174] , а в 2018 році – на 81-ше (найвища сходинка 

за роки незалежності) та випередила Польщу, Естонію, Росію і Грузію [175]. 

За даними загальнонаціональних досліджень, проведених Фондом 

«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною 

службою Центру Разумкова, найвищого показника участь громадян у 

благодійній діяльності досягла після Революції Гідності. Так, 47 % опитаних у 

2015-му надавали грошову чи матеріальну допомогу конкретним людям чи 
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організаціям. Щоправда, далі цей відсоток дещо знизився: у 2016 році таких 

громадян було 42 %, у 2017 році – 41 %, у 2018 році – 38,5 %. Нині рівень 

залученості до благодійної діяльності є вищим, ніж до Революції Гідності. 

Загальна сума, яку благодійники жертвували впродовж 2018 році, дещо зросла 

порівняно з попередніми роками. У 2017 році основна сума пожертвувань 

припадала на суми від 50 до 300 грн, а в 2018 році – від 50 до 500 грн [24]. 

За результатами дослідження, проведеними соціологічною службою 

Центру Разумкова, свідчать, що рівень довіри до громадських та волонтерських 

організацій зростає. У березні 2019 року, демонструють високий позитивний 

баланс довіри до волонтерських (68,1 %) і громадських (45,9 %) організацій. 

Проте усвідомлення важливості для суспільства діяльності неурядових 

організацій не змінює патерналістські настрої громадян і не спонукає їх до 

активних дій [127]. Станом на грудень 2018 року лише 4 % опитаних громадян 

активно долучалися до діяльності організацій громадянського суспільства. Інші 

15 % відповіли, що іноді долучалися до таких заходів [90]. 

Ще більш оптимістичні висновки щодо рівня участі українців у 

доброчинності отримали експерти, які проводили дослідження «Участь 

населення у благодійних та волонтерських проектах» протягом 2017–2018 років 

на замовлення Фонду родини Загорій. Так, 70 % опитуваних упродовж 12 

останніх місяців жертвували на потреби нужденних [46]. Водночас, згідно з 

результатами експертного опитування «Стан розвитку доброчинності в Україні 

в 2018 році» Асоціації благодійників України, усього 15–20 % українського 

суспільства займається доброчинністю [96]. 

Також, в 2013-2015 роках надзвичайно висока соціальна активність 

волонтерських організацій, добровольчих батальйонів та інших громадських 

організацій сприяла формуванню такого собі «соціального капіталу» та 

утвердженню парадигми національного державотворення, що характеризується 

переходом від опіки держави  щодо розвитку громадянського суспільства до 

постановки питання про рівне  публічне партнерство держави, громадянського 

суспільства та його інститутів [80, с. 13]. 
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Неоднозначними у контексті взаємозв’язку корпоративної філантропії та 

соціальної відповідальності виглядають результати опитування «Корпоративна 

соціальна відповідальність бізнесу», проведеного Київським міжнародним 

інститутом соціології з 5 лютого до 12 березня 2018 року. Незважаючи на те, що 

половина (51 %) опитаних компаній, які впроваджують Корпоративну соціальну 

відповідальність, надає благодійну допомогу, більшість респондентів не 

ототожнюють соціальну відповідальність із благодійністю.  

За результатами дослідження 2018 року, бізнес розуміє Корпоративну 

соціальну відповідальність як політику розвитку й поліпшення умов персоналу, 

інвестиції в розвиток регіону та захист і підтримку споживачів. До 

найпоширеніших серед українського бізнесу напрямів Корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу також належать: допомога воїнам АТО/ООС та 

мешканцям зони АТО/ООС, а також переселенцям. Виділення коштів на 

благодійність залишається основним напрямом допомоги регіону присутності й 

громаді та становить 28 % від соціальних інвестицій [130]. 

Основними інструментами залучення громадськості до реалізації 

державної та місцевої політики є: 

- фінансова підтримка проектів та програм інститутів громадянського 

суспільства для виконання завдань державної (регіональної) політики; 

- інституційна (статутна) підтримка діяльності інститутів 

громадянського суспільства; 

- залучення інститутів громадянського суспільства до надання 

соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів; 

- залучення інститутів громадянського суспільства до виконання 

заходів державних та місцевих цільових програм [39]. 

Щодо взаємодії органів влади та громадянського суспільства варто 

зазначити наступне. 

Взаємодія владних установ і суспільства містить чотири етапи – рівні: 

-  інформування є обов’язковим на всіх етапах процесу прийняття 

рішень; 
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- консультація – цей процес передбачає вивчення органами державної 

влади думки громадськості з різних питань суспільного життя. При прийнятті 

рішення має бути враховано думку різних зацікавлених сторін. Консультація 

актуальна на всіх подальших етапах процесу прийняття рішень; 

- постійний діалог – це двостороннє спілкування, яке ґрунтується на 

взаємних інтересах та спільних цілях, з метою забезпечити регулярний обмін 

думками. Конкретний діалог зазвичай веде до вироблення спільної рекомендації, 

стратегії або законопроекту. Діалог високо цінується у процесі прийняття 

політичного або державного рішення, має важливе значення для встановлення 

конструктивної взаємодії та партнерства. Діалог свідчить про високу 

комунікативну культуру учасників та вимагає певної підготовки та навичок; 

- партнерство – передбачає спільну відповідальність у процесі 

прийняття рішення, розробки та реалізації державної політики. На цьому рівні 

інститути громадянського суспільства та органи державної влади плідно 

співпрацюють заради суспільних інтересів, є відкритими один до одного [65]. 

Визначаючи основні критерії, що характеризують моделі взаємодії 

громадянського та політичного суспільства в Україні, варто зазначити наступні 

характерні риси: 

- наявність високої політичної культури членів суспільства у 

поєднанні з високим розвитком політичних, економічних, правових та 

культурних відносин; 

- до сфери дії громадянського суспільства потрапляє все життя 

громадян, а також частина суспільного життя, що не регулюється політичними 

нормами; 

- існування самостійного громадянина, наділеного всією повнотою 

прав і свобод, які захищаються системою загальнодержавного та міжнародного 

права; 

- широкий розвиток інститутів самоврядування; 

- економічна основа сучасного громадянського суспільства 

складається з приватної та колективної власності, що дає змогу розвиватися 

економіці, де зазначені відносини власності регулюються з боку держави лише 
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економічними, а не адміністративно-командними методами і лише в інтересах 

поліпшення соціального стану всіх громадян [106]. 

Тому, в нашій державі, громадянське суспільство завжди намагається 

виражати та захищати групові або індивідуальні інтереси та свої права, і завжди 

вступає в особливі відносини з державою.  

Можна вважати, що розробка державної Стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні стала закономірним результатом 

реагування держави на основні тенденції та проблеми його розвитку після 

Революції Гідності, зростання впливу організованої громадськості на різні сфери 

життєдіяльності. Крім того, ухвалення нової Стратегії було об’єктивно 

зумовлено внутрішньополітичними змінами в країні та її міжнародного 

становища: початок російської агресії, оновлення кадрового корпусу органів 

державної влади внаслідок позачергових президентських і парламентських 

виборів у 2014 році, проведення місцевих виборів у 2015 році та низки реформ, 

зокрема реформи поліції, створення антикорупційних органів, проведення 

люстрації та декомунізації. 

Позитивні зрушення в системі правоохоронних органів характеризує 

створення поліції у досить стислі строки на задекларованих нових принципах і 

підходах. Представникам громадських, правозахисних організацій та засобам 

масової інформації була надана можливість впливати на якість кадрової політики 

в Міністерстві внутрішніх справ України, а саме: брати безпосередню участь в 

спеціальних комісіях та процедурі атестування (переатестації) працівників 

поліції [129]. 

Варто відмітити, що без тиску громадських організацій не були б 

побудовані нині діючі антикорупційні структури. Значну роль відіграла участь 

громадськості в конкурсних комісіях по відбору кандидатів в ці структури, що 

має сприяти прозорій та незалежній роботі новостворених інституцій. В 2020 

році було обрано Голову Національного агентства з питань запобігання корупції 

саме за участю громадських антикорупційних діячів.  

Тому, можна стверджувати, що громадянське суспільство завжди 

відгравало важливу роль в Україні. Масовий Народний Рух України підготував 
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суспільство до позитивного голосування за незалежність України після розпаду 

Радянського Союзу. А в незалежній Україні роль громадянського суспільства на 

певних етапах її історії була вирішальною. Саме громадянське суспільство на 

вирішальних етапах історії рятувало країну від загрози встановлення 

авторитарного режиму (Помаранчева революція), від зміни проєвропейського 

вектору розвитку (Революція Гідності). І після агресії Росії Україна за повної 

неготовності армії, паралічу державних інституцій навряд чи змогла б відстояти 

свою незалежність без активізації громадянського суспільства, без 

волонтерського руху, добровольців на фронті, збирання коштів для армії тощо 

[29, с. 13]. 

Після перемоги Революції Гідності громадянське суспільство стало 

потужною силою здійснення реформ. Сформувалось унікальне об’єднання – 

Реанімаційний пакет реформ, до складу якого ввійшли 82 громадські організації, 

що працювали як експертні та адвокаційні групи над 22 напрямами реформ. 

Серйозну роботу проводили антикорупційні організації, журналісти під час своїх 

розслідувань тощо. Чимало потрібних країні реформ було ухвалено під тиском 

громадянського суспільства [29, с.13]. 

Відносини громадського сектору з владою складалися по-різному. Згідно з 

опитуванням представників громадянських організацій впливовість 

громадського сектору різко зросла одразу після Революції Гідності – із 2,2 бала 

(за 5-бальною шкалою) до 4 балів, проте надалі поступово зменшувалася до 3,2 

бала наприкінці 2018 року [160]. 

Співпраця, чи, навпаки, протидія, громадських організацій з органами 

влади залежала від багатьох чинників, проте в першу чергу – від сфери діяльності 

недержавних організацій, і там, де йшлося про контроль над діями влади, 

особливо витрачанням державних коштів, діяльність громадських активістів 

ставала просто небезпечною для органів влади, а подекуди й для самих 

активістів. 

Отже, на етапах розвитку країни, особливо переломних, громадянське 

суспільство виступало рушієм прогресивних змін і гарантом демократії та 

європейського вибору. 
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У 2018 році була презентована Дорожня карта Євросоюзу для взаємодії з 

громадянським суспільством в Україні на 2018-2020 роки, яка визначає чотири 

пріоритетні напрями:  

- сприятливе середовище: правове й нормативне середовище (права та 

свободи, організації, що працюють на локальному рівні, залучення волонтерів) 

та фінансове середовище (державне фінансування, соціальні послуги, соціальне 

підприємництво, внески/пожертвування, фінансові правила та фінансові 

стимули); 

- участь організацій громадянського суспільства: зміна відносин 

організацій громадянського суспільства (інклюзивність, діалог), програмний 

цикл ЄС (консультації, галузева раціоналізація), міжнародні процеси 

(міжнародна співпраця, репрезентативність); 

- спроможність громадського сектору: ефективність організацій 

громадянського суспільства (політики на доказовій базі, стратегічне планування, 

мережування та побудова коаліцій), фінансова стійкість (стратегія 

фандрейзингу, різноманітна база фінансування) і компетентність, прозорість та 

підзвітність (внутрішні структури управління, внутрішня оцінка, фінансова 

прозорість, комунікації з громадськістю); 

- підтримка ЄС: інновації заради соціальних змін (інформаційні та 

комунікаційні технології для підвищення впливу, громадянська освіта, 

інформаційні та комунікаційні технології для соціальних рішень, мобілізація 

громадян), регіональна співпраця (охоплення дій організацій громадянського 

суспільства, співпраця між більш і менш розвиненими територіями) та 

тематичне/галузеве мережування (посилення тематичних мереж, створення 

мереж, що спеціалізуються в певній галузі) [109]. 

Тому питання налагодження взаємодії політичного та громадянського 

суспільства в Україні перебуває під «пильним оком» органів влади, інституцій 

ЄС та українських громадських організацій. 

Ефективна взаємодія з громадськістю є фундаментом для побудови 

прозорої системи децентралізованого державного управління згідно зі 

Стратегією сталого розвитку «Україна - 2020». Концепція реформи місцевого 
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самоврядування та територіальної організації влади, затверджена 

Розпорядженням Кабінету Міністру України № 333-р від 2014 року, передбачає 

«максимальне залучення населення до прийняття управлінських рішень з питань 

місцевого значення» та «запровадження ефективних механізмів участі 

громадськості у виробленні органами місцевого самоврядування важливих 

управлінських рішень» [50, c. 4]. 

Щодо засобів реалізації суспільного договору варто зазначити наступне. 

Головною передумовою реалізації Стратегії сталого розвитку є суспільний 

договір між владою, бізнесом та громадянським суспільством, де кожна сторона 

має свою зону відповідальності. Завданням влади  є провести реформи, 

забезпечити баланс інтересів між громадянським суспільством, державою і 

бізнесом, просто прозоро та якісно працювати за новими підходами, гарантувати 

дотримання прав людини [50]. 

Відповідальність ж бізнесу полягає у тому, щоб підтримувати та розвивати 

державу, бізнес-середовище та громадянське суспільство, сумлінно сплачувати 

податки, здійснювати ефективні інвестування в економіку держави, 

дотримуватися принципів чесної праці та конкуренції. Відповідальність 

громадянського суспільства полягає у тому, щоб  контролювати владу, жити 

відповідно до принципів гідності та неухильно додержуватися Конституції 

України та законів України [50]. 

В 2015 році у відповідності до ст. 469-470 Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС створена Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС. 

Платформа є одним із чотирьох органів Асоціації поряд із Радою асоціації, 

Комітетом асоціації та Парламентським комітетом асоціації. І якщо перші 

представляють уряд та парламент, то Платформа громадянського суспільства 

створена з метою забезпечення належної ролі громадськості у процесі виконання 

Угоди про асоціацію. Платформа громадянського суспільства є органом, який 

складається з представників громадянського суспільства України з однієї 

сторони і членів Європейського економічного і соціального комітету - з іншої 

[102]. 
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Платформа громадянського суспільства може надавати рекомендації Раді 

асоціації. Комітет асоціації та Парламентський комітет асоціації повинні 

здійснювати регулярні контакти з представниками Платформи громадянського 

суспільства з метою отримання їхньої думки щодо досягнення цілей Угоди [102].  

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна 

складається з 15 членів – представників різних секторів громадянського 

суспільства - громадських об’єднань, профспілок та організацій роботодавців, 

які затверджені Асамблеєю Української сторони Платформи громадянського 

суспільства Україна у відповідності до Регламенту: 

-  6 координаторів робочих груп української сторони Платформи; 

-  3 представників громадських об’єднань; 

-   3 представників профспілок національного рівня; 

-  3 представників організації роботодавців національного рівня [102]. 

До всього складу української сторони Платформи громадянського 

суспільства входить майже 300 організацій громадянського суспільства України, 

які здійснюють аналітичний супровід виконання положень Угоди в таких сферах 

як політичний діалог, зовнішня та безпекова політика; свобода, юстиція, права 

людини; економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне 

співробітництво; зайнятість, соціальна політика, рівні можливості та здоров’я; 

енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату; наука та технології, 

інформаційне суспільство, освіта, навчання та молодь, культура і спорт. 

Членськими організаціями Платформи постійно публікуються звіти, 

аналітичні матеріали з тематики питань, що відносяться до положень Угоди про 

асоціацію, регулярно проводяться зустрічі з органами влади та європейськими 

інституціями з метою залучення організацій громадянського суспільства до 

процесу прийняття рішень як на національному, секторальному, так і 

регіональному рівнях [102]. 

У межах проведеної аналітичної роботи «Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки» експерти 

акцентують увагу, що в умовах децентралізації, яка сьогодні відбувається в 
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Україні, Насамперед необхідно акцентувати увагу на реалізації Національної 

стратегії на регіональному рівні. 

Основними проблемами співпраці місцевої влади з громадськістю, у межах 

вказаного аналітичного дослідження, є: 

- відсутність відкритості, публічності та прозорості діяльності 

Координаційних і Громадських Рад (головних діалогових майданчиків 

громадянського та політичного суспільств); 

- відсутність діяльності на місцевому рівні, рівні ОТГ і громад; 

- проведення моніторингу без подальшої розробки плану дій та 

інструментів, за допомогою яких можна покращити стан громадянського 

суспільства, їх реалізації; 

- відсутність єдиних критеріїв оцінки ефективності діяльності щодо 

реалізації Національної стратегії та розвитку громадянського суспільства 

загалом; 

-  низька обізнаність людей щодо їхніх можливостей, способів 

реалізації ідей та участі в управлінні державою та складанні бюджетів; 

- відсутність системної діяльності [124]. 

Для покращення налагодження ефективної взаємодії громадянського  та 

політичного суспільств в України необхідно наступне: 

- необхідно налагодити системність розробки плану Кабінету Міністрів 

України та обласних планів заходів з реалізації Національної стратегії та 

посилити зв’язок між ними; 

- програми сприяння розвитку громадянського суспільства повинні 

розроблятися та затверджуватися владою спільно з громадськістю та 

громадськими організаціями та включати в себе плани їх реалізації; 

- необхідно активізувати роботу Громадських та Координаційних рад, 

налагодити їх співпрацю, уточнити порядок їх створення та роботи; 

- створити зв’язок між Національною та Регіональними Координаційними 

Радами для налагодження діалогу між областями та спільного виконання своїх 

завдань на місцевих та національному рівнях; 
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- стимулювати громадськість до розвитку та навчання з актуальних питань 

та методів участі у житті як свого міста, так і усієї країни  [124]. 

Важливою умовою формування громадянського суспільства є розбудова 

правової держави в Україні. Взагалі взаємовідносини держави та громадянського 

суспільства є складними і різноманітними за своїм змістом. Такі відносини 

доцільно розглядати у трьох аспектах: по-перше, встановити, у чому виявляється 

єдність держави і громадянського суспільства; по-друге, визначити, які риси, 

властивості, особливості визначають їх відмінності; по-третє, з’ясувати 

взаємозв’язки цих явищ, форми таких взаємозв’язків [66]. 

Єдність громадянського суспільства і держави виражається в збігу їх 

багатьох цілей і завдань. Розбудова правової держави і формування 

громадянського суспільства переслідують одну спільну мету: соціальні 

інститути покликані служити людині, захищати її права та інтереси [32, с. 172]. 

У розробленій М. Драгомановим конституції «Вільна Спілка» досягнення 

національних інтересів України вбачається в здобутті політичної свободи та 

розвитку місцевого самоврядування [47]. 

М. Драгоманов розглядав якнайповніше забезпечення прав людини і 

громадянина як інтегральний вираз нової системи стосунків між суспільством і 

майбутньою державою. М. Драгоманов писав: «Ясне діло, що така велика купа 

людей, скільки є їх на всій Україні, не може бути одним товариством. Вона 

мусить стати товариством товариств, спілкою громад, вільних у всіх своїх 

правах, інакше які-небудь громади будуть поневолені робити не те, що вони 

хочуть, і не там, де вони сидять» [48].  

Виходячи з того, що влада обмежує волю громадян, М. Драгоманов уважав 

за необхідне «збільшити власне волю кожної особи в слові й праці, волю кожної 

людської породи, спілки, громади, країни, щоб, скільки можливо, вменшити силу 

державного начальства...» Тому, на думку вченого, «громада мусить бути 

спілкою вільних осіб — «без начальства»: своя воля кожному і вільне 

громадянство й товариство людей і товариств» [66]. 

Така єдність виражається і в тому, що організація і діяльність основних 

суспільно-політичних, економічних та соціальних структур здійснюється 
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відповідно до Конституції України і чинного законодавства. Так, право громадян 

на об’єднання закріплене в ст. 36 Конституції. Як видно, право на об’єднання по 

суті є правом на вільний і самостійний вибір громадянами будь-яких форм 

недержавної діяльності, що не суперечить вимогам закону. Об’єднання — 

необхідний складовий елемент громадянського суспільства [66, с. 172]. 

Коли економічна система побудована на правових засадах, тільки тоді 

громадянське суспільство буде існувати в відповідних умовах. Ринок можливий 

лише за наявності вільних суб’єктів, а саме власників майна, де кожен повинен 

бути захищений і гарантований як від неправового впливу держави, так і від 

диктату постачальника. У цьому також виявляється єдність громадянського 

суспільства і державно-правового регулювання суспільних відносин.  

Держава забезпечує умови для самовираження і свободи людини, її 

ініціативи, підприємництва тощо. У громадян України є правові можливості, що 

дозволяють їм не тільки усвідомити себе суб’єктами громадянського 

суспільства, а й реалізувати свої особисті та колективні інтереси. Єдність 

громадянського суспільства і правової держави виявляється також у тому, що 

вони формуються одночасно. Громадянське суспільство багатогранно, тут 

скільки людей і об’єднань, стільки й інтересів і способів їх подання. Правова 

держава єдина, уособлює собою «становий хребет» і одночасно форму («обруч») 

суспільства. У державі важливий момент загального інтересу (або інтегрованого 

інтересу) і волі більшості громадян [66, с. 173]. 

Без правової держави громадські об’єднання як структурні елементи 

громадянського суспільства можуть розтрачувати свою енергію у з’ясуванні 

стосунків, нескінченних суперечках, зіткненнях. Нарешті, єдність аналізованих 

соціальних та державно-правових явищ виражається в демократичному 

політичному режимі. Зміст такого режиму складають цивілізовані прийоми, 

способи здійснення державної влади та надана громадянам міра їх свободи, 

активної участі в політичній, економічній, соціально-культурній та інших сферах 

життя суспільства [66, с. 173]. 

Б. Кістяківський стверджував, що в конституційній державі влада 

пов’язана з народом, отже, народ бере участь в організації влади й у створенні 
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державних установ через народне представництво, тобто є співучасником влади, 

безпосередньо створюючи одні акти її та впливаючи на інші [59].  

Найважливіша функція влади — законодавство у правовій державі цілком 

підпорядкована народному представництву. Законодавство зумовлює 

організацію і діяльність держави та її елементів; регулює не тільки відносини 

окремих осіб і цілих груп поміж собою, а й ставлення самої держави до громадян, 

а разом із тим і діяльність усіх державних установ [61]. 

Завдяки народному представництву і правам людини і громадянина, які 

гарантують політичну самодіяльність як окремих осіб, так і суспільних груп, уся 

організація правової держави має суспільний, або народний, характер. 

Правильне і нормальне виконання державних функцій у правовій державі 

залежить від самодіяльності суспільства та народних мас. Без активного 

ставлення до правового порядку і державних інтересів, що виходять із надр 

самого народу, правова держава немислима. Свого повного розвитку правова 

держава досягає при високому рівні правосвідомості народу і сильно 

розвиненому в ньому почутті відповідальності [61]. 

Б. Кістяківський вказує на пряму залежність держави від суспільства і 

вважає державу формою громадської організації. Тільки там, де є суспільство і 

народ, існує й держава. Але, представляючи народ в його цілому, будучи його 

всепоглинаючою організацією, держава разом із тим здатна стати на місце 

народу, розглядати себе як самоціль і змінювати народ у вигідний для себе спосіб 

[61]. 

Громадянське суспільство — це система самостійних і незалежних від 

держави суспільних інститутів та відносин, які покликані сприяти реалізації 

інтересів індивідів і колективів [61]. Через такі інститути громадянського 

суспільства, як сім’я, церква, система освіти, наукові, професійні об’єднання, 

організації, асоціації, що здійснюють свою діяльність на основі реального 

самоврядування (територіальні, виробничі, просто за інтересами), ці інтереси і 

потреби виражаються і здійснюються. Політичні партії, що функціонують на 

основі консенсусу з іншими інститутами громадянського суспільства.  
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Одна з відмінностей держави від громадянського суспільства полягає в її 

здатності приймати закони та інші нормативно-правові акти і можливості 

застосовувати заходи державного примусу на підставах, передбачених законом 

[61]. 

Взаємодія громадянського суспільства з державою здійснюється у 

наступних формах: 

-  державно-правова регламентація функціонування суб’єктів 

громадянського суспільства, закріплення їх конституційно-правового статусу;  

- участь суб’єктів громадянського суспільства і перш за все тих із них, 

які реалізують свої інтереси в різних ланках політичної системи, організації та 

діяльності органів державної влади;  

-  встановлення правових заборон щодо тотального і дріб’язкового 

втручання органів державної влади та їх посадових осіб у приватне життя 

людини і громадянина;  

-  законодавче закріплення обов’язку держави щодо забезпечення 

економічної, політичної та соціальної безпеки людини, її прав і свобод, які в 

сукупності складають зміст конституційного статусу особистості в Україні [32]. 

Громадянське суспільство багато в чому визначає функціонування 

держави, її органів тощо. Такі структурні елементи як політичні партії, 

громадські організації громадян тісно пов’язані з правотворчою діяльністю 

держави. 

Варто зазначити, що демократичний режим сприяє розвиткові місцевого 

самоврядування, вдосконаленню форм прямої і представницької демократії, 

створенню умов для активної діяльності політичних партій, що виражають різні 

думки. При демократичному режимі громадянське суспільство тісно співпрацює 

з державою. Також варто зауважити, що громадянське суспільство базується на 

ринковій економіці, політичному плюралізмі, зв’язку з демократичною 

державою, що об’єднує всіх людей, які проживають на її території [66]. 

На урядовому ресурсі — сайті «Громадянське суспільство і влада», яка 

покликана сприяти взаємодії громадян та їх об’єднань з Кабінетом Міністрів 

України та органами виконавчої влади в процесі формування і реалізації 
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державної політики є повний перелік співпраці з урядом. Наразі готується 

підготовка нового проекту Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2025 роки.  

Варто зауважити, що до розробки відповідного документу залучені як 

члени робочої групи, так і заінтересовані представники інституту 

громадянського суспільства. В цьому напрямку наразі відбувається активна 

співпраця. 

20 вересня 2011 р. у рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН 8 країн-

засновниць (Бразилія, Сполучені Штати Америки, Індонезія, Мексика, Норвегія, 

Філіппіни, Південно-Африканська Республіка, Сполучене Королівство) 

започаткували міжнародну Ініціативу «Партнерство «Відкритий Уряд» 

підписавши Декларацію Партнерства [56]. 

У рамках Ініціативи країни-учасниці мали розробити спільно з інститутами 

громадянського суспільства та надати Керівному комітету Ініціативи План дій, в 

якому визначаються конкретні зобов’язання на дворічний період; координувати 

діяльність та впроваджувати взяті на себе зобов’язання; забезпечити відкритість 

процесу впровадження Ініціативи та консультацій з громадськістю; 

опублікувати звіт-самооцінку про результати роботи через 12 місяців 

впровадження Плану дій; погодитися на незалежне оцінювання результатів 

діяльності. Станом на 18 липня 2018 р. до Ініціативи приєдналися 78 країн та 20 

субнаціональних урядів [56]. 

Основними принципами Ініціативи є: 

- прозорість: інформація про діяльність уряду є відкритою, 

всеосяжною, своєчасною, вільно доступною для громадськості, і такою, що 

відповідає основним стандартам відкритих даних; 

- участь громадян: уряд залучає громадян до участі в обговореннях, 

що сприяє прийняттю рішень, які враховують громадську думку, є більш 

інноваційними та ефективними; 

- підзвітність: наявність правил, норм і механізмів, які змушують 

урядові структури до обґрунтування своїх дій, здійснення діяльності відповідно 
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до визначених для них вимог, реагування на критику, прийняття 

відповідальності за невідповідність дій законам або зобов’язанням; 

- технології та інновації для прозорості та підзвітності: уряд враховує 

важливість надання громадянам відкритого доступу до технологій, а також 

усвідомлює роль нових технологій в просуванні інновацій та важливість 

розширення можливостей використання технологій громадянами [56]. 

Варто зазначити, щодо реалізацію відповідної Ініціативи в України. На 

80%план дій складався з заходів, запропонованих громадськими експертами. На 

Глобальному саміті Партнерства український план дій був визнаний як один з 

найкращих. 

Вперше в урядовому документі був визначений розділ «Партнери» у якому 

вказані конкретні громадські організації, які виступають партнерами органів 

влади в реалізації відповідних заходів плану дій [56], що в свою чергу 

демонструє важливість громадянського суспільства та співпрацю з урядом. 

Процес розроблення плану дій включено до нового Інструментарію участі 

та спільного творення Ініціативи як кращу практику залучення заінтересованих 

сторін громадянського суспільства. 

Основними напрямами реалізації Ініціативи в Україні у 2012 – 2016 роках 

були: 

- сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі 

у формуванні та реалізації державної політики; забезпечення доступу до 

публічної інформації; запобігання і протидія корупції; підвищення якості 

надання адміністративних та соціальних послуг; впровадження технологій 

електронного урядування та розвиток електронної демократії [56]. 

Під час Глобального саміту Партнерства «Відкритий Уряд» у Парижі в 

грудні 2016 року українську електронну систему публічних закупівель 

«ProZorro» визнано переможцем третьої щорічної премії «Open Government 

Awards 2016». 

Також, у лютому 2017 року Уряд вдосконалив координаційний механізм 

впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». 

Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань: 



137 
 

- розробляє пропозиції стосовно визначення пріоритетів, стратегічних і 

поточних завдань Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів 

виконавчої влади з реалізації Ініціативи; 

- сприяє організації підготовки проектів планів дій з впровадження 

Ініціативи; 

- сприяє врахуванню громадської думки під час підготовки проектів планів 

дій з впровадження Ініціативи, а також їх виконання; 

- сприяє забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з 

реалізації Ініціативи, їх взаємодії з інститутами громадянського суспільства, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями у процесі реалізації Ініціативи; 

- проводить моніторинг виконання планів дій з впровадження Ініціативи; 

- вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації щодо 

удосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади з 

реалізації Ініціативи та надання інформаційно-аналітичної, методичної 

допомоги; 

-  сприяє популяризації вітчизняного та міжнародного досвіду щодо 

реалізації Ініціативи; 

- сприяє забезпеченню взаємодії під час реалізації Ініціативи з керівним 

комітетом Ініціативи, міжнародними організаціями та їх представництвами в 

Україні [56]. 

Тобто, можна зробити висновок, що при даній співпраці,  де державні 

органи розуміють важливість незалежних неурядових організацій і не 

намагається ними керувати, а беруть участь у різних формах діалогу з 

неурядовими організаціями, простежується партнерська модель. 

На мою думку, в Україні складається така модель, де держава намагається 

своєю діяльністю стимулювати самостійного прояву активності інститутів 

громадянського суспільства, як би інтегруючи їх у свою систему.  

Дуже багато зроблено роботи, проте й надалі у сфері формування 

правового поля для громадянського суспільства залишається багато проблем. Як 

свідчать дані соціологічного дослідження Творчого центру «Каунтерпарт», 
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пов’язаного зі змінами у політико-правовому забезпеченні розвитку в Україні 

громадянського суспільства, більшість опитаних (59 %) представників 

неурядових організацій вважають себе досить обізнаними щодо чинного 

законодавства, яке так чи інакше впливає на діяльність неурядових організацій 

[136]. 

Головними функціями сучасного інституту влади, яка має певну 

перспективу для розвитку простежуються наступні: 

- забезпечення приходу до управління суспільством певної  фінансово 

– політичної (еволюційним шляхом) або соціальної спільності (революційним 

шляхом) та законодавчо – спадкоємний  супровід здійснення влади завдяки 

поєднанню її традиційних та сучасних рис. На думку науковців, є доречним 

інституційний підхід. Саме через конкретно-історичну обумовлену створену 

сукупність владних інститутів, політична система легітимізує владу, яка обирає 

для себе форму існування у системі відносин владарювання; 

- оптимізація комплексу суспільних відносин за рахунок постійного 

оновлення нормативно-правової бази, а також за рахунок формування історично 

виправданої політичної ідеології, де поєднується демонстрація перед 

громадською думкою життєво важливих для суспільства на даному етапі цілей, 

визначення засобів їхнього досягнення у найближчий перспективі і розробка 

політичних та соціально-економічних проектів, здатних підвищити рівень життя 

верствам населення; 

- культивування достатнього живильного середовища для сталого 

розвитку економічних структур різних форм власності за рахунок надійного 

правового закріплення, створення єдиного економічного простору, проведення 

ефективної політики та формулювання привабливого інвестиційного клімату; 

- консолідація усього суспільства на основі загальних соціальних та 

культурно-історичних цінностей, незалежно від соціального статусу або 

релігійної приналежності та захист їх конституційних прав і свобод [30]. 

Також, від визначення нормативної бази та національного ряду 

законодавчих актів України залежить змістовне наповнення функцій інститутів 

влади. Процес інституалізації влади ніколи не залишає незмінними політичні 



139 
 

інститути, адже це суперечить принципу розвитку політичної системи і 

перспективам суспільного прогресу. 

Аналізуючи українську модель громадянського та політичного 

суспільства, варто зазначити, що роль посередника між громадянином та 

державою, а також провідну роль саме інститути громадянського суспільства, 

особливо громадські організації. В подальшому добровільні об’єднання 

громадян, маючи спільну мету та цілі, можуть створювати партії. 

Модель «громадянин – суспільство – держава» повинно бути рівнобічною 

та досягати рівноправності суб’єктів політики, бо громадянське суспільство не 

може існувати без взаємодії зі спільнотою, а також правовою державою. 

Громадянське суспільство стає тільки тоді громадянським, коли держава набуває 

таких ознак, як соціальність та правовий характер. 

Історія України свідчить, що якщо утискаються громадянські права і 

свободи людини, перевищуються владні повноваження, то результатом стає 

дефіцит громадянськості. Наводячи приклад здобуття незалежності України, все 

це проходило під гаслами прискореного руху до соціальності, права та 

громадянського суспільства. 

Незалежність відкрила Україні два шляхи інституційного розвитку. 

Перший – радикально і дуже швидко змінити старий суспільно-політичний 

устрій, а другий – частково модифікувати його [30]. Вибір залежав від того, хто 

очолить реалізацію переваг незалежності – інститути громадянського 

суспільства або ж бюрократичний апарат. На відміну від успадкованих своєю 

одержавленістю інститутів громадянського суспільства партдержбюрократія 

зустріла незалежність політико-юридично досвідченою, здатною до мімікрії і до 

утримання влади під ринковими гаслами. Тому процес пішов переважно другим 

шляхом, однак простежується елементи першого [30]. 

Багато років громадянське суспільство в України вимушено спиратися на 

державну основу в умовах політико-партійної конфронтації націонал-

популістського і соціал-популістського флангів політикуму [30]. В процесі такої 

конфронтації пропадає наступні істина, що впорядковані взаємовідносини між 

демократичною державою та громадянським суспільством передбачають 
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всебічне забезпечення прав і свобод людини у боротьбі з чиновницьким 

свавіллям. 

Тому, наслідком повинно бути юридичне оформлення правових умов для 

беззаперечно всіх верств населення, які створені владою та стабільність 

контролю громадянського суспільства. Від стабільності контролю над 

чиновницькими діями залежить легітимність функціонування владних структур. 

Провідними принципами становлення демократичної, соціальної та 

правової держави, а також її взаємовідносин з громадянським суспільством є 

наступне: 

-  максимально захищені на поточний момент розвитку суспільства 

законодавством права і свободи людини як безумовний пріоритет державної 

політики в усіх її вимірах; 

- конкретно-практичне розрізнення природних прав людини та 

громадянина і закону із випливаючою з цього взаємної відповідальності  

громадян та держави; 

- беззаперечна, практично забезпечена рівність усіх юридичних та 

фізичних осіб перед законом; 

- регламентація повноважень держави на основі розподілу влади при 

конституційно-правовому контролі з боку інститутів громадянського 

суспільства; 

- налагодження демократичного механізму демонополізації влади, що 

виключає можливість її зосередження в руках однієї особи  

- дотримання демократичних вимог при розробці, прийнятті та 

застосуванні законів із оберненим правовим закріпленням у законах принципів 

та механізмів демократії [30]. 

Важливим для інститутів сучасного українського громадянського 

суспільства є формування соціально освічених і розвинених індивідів, які в змозі 

ефективно інтегруватися в інститути громадянського суспільства та надавати 

конструктивний вплив на державну владу з метою реалізації своїх інтересів. 

Головним є взаємодія індивідів між собою, і взаємодія об'єднань індивідів і 

владних структур [67, с. 50]. Важливо, що організована та  конструктивна 
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взаємодія між інститутами державної влади та інститутами самоорганізації 

громадян в суспільстві є необхідною умовою для стабільного і позитивного 

соціального та політичного розвитку нашої країни, а також становлення діючої 

демократії. 

Взаємодія інститутів громадянського суспільства і держави проявляється в 

його національно - специфічних моделях, що відображають особливості 

ментальності населення, звички і норми поведінки, що історично склалися на 

території нашої держави. В нашій державі активно йде становлення 

громадянської активності. Люди починають співвідносити своє власне життя з 

турботами про оточуючих, а також з прагненнями всього народу і інтересами 

держави, активно це проявляється під час революції. Саме в громадянській 

відповідальності та в патріотизмі закладаються основи нашої політики.  

Чим активніше громадяни беруть участь в налогодженні, облаштуванні  

свого життя, чим більше вони самостійні, як економічно, так і політично, тим 

вище потенціал нашої держави. 

Співпраця державних інституцій з громадянським суспільством, в тому 

числі через діалог з широким колом громадських організацій, має важливе 

значення для підтримки стабільності, зниження соціальної напруженості, 

успішного проведення державної політики, в тому числі соціальних реформ [65]. 

В сучасній Україні характер взаємовідносин держави та інститутів 

громадянського суспільства, що на початку свого зародження, простежується 

зацікавленість держави до діяльності інститутів громадянського суспільства. 

Але держава ще не відчуває реальної користі від діяльності відповідних 

інститутів, а інститути напевно не докладають достатніх зусиль, щоб змінити 

ставлення до себе.  

Взаємовідносини між державою та інститутами громадянського 

суспільства будуються на необхідності спонсорувати діяльність громадських 

інститутів, хоча інститути вже могли б активніше лобіювати інтереси окремих 

верств населення [73, с. 89]. 

Одним із принципів демократичного уряду є залучення неурядових 

організацій. Відповідні організації здійснюють величезну роботу щодо 
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обстоювання прав і свобод громадян, поінформованості населення загалом та 

висвітлення діяльності органів влади та місцевого самоврядування, що 

передумаю на сьогоднішній день під чітким наглядом. 

Тому, ще у червні 2007 року на Форумі Ради Європи з питань майбутнього 

демократії було вирішено створити Кодекс кращих практик участі 

громадськості. Цей документ повинен був охоплювати механізми участі 

неурядових організацій у процесі прийняття рішень та залучення 

громадянського суспільства до державної політики [65].  

Конференція міжнародних неурядових організацій Ради Європи розробила 

відповідний документ. Кодекс визначає на європейському рівні низку загальних 

принципів, директив, інструментів і механізмів участі неурядових організацій у 

процесі ухвалення політичних рішень. Зокрема, в кодексі пояснюється, що таке 

рівні участі неурядових організацій на етапах ухвалення політичних рішень, які 

залежать від інтенсивності залучення неурядових організацій до конкретного 

політичного процесу. Все це обумовлено можливостями організацій та 

зацікавленістю органів державної влади. 

Зокрема, виділено наступні чотири рівні участі громадськості, а саме: 

діалог, партнерство, інформацію та консультацію. 

Перший рівень – це інформація. Як зазначено в Кодексі, це основа для 

подальшого залучення неурядових організацій до законодавчого процесу. Проте 

це не надто ефективний спосіб залучення, адже він передбачає лише одержання 

актуальної інформації від органів державної влади. Тому на цьому рівні 

неурядові організації не можуть реально втручатись у процес. 

Другий рівень – консультація. Цей рівень полягає в тому, що органи 

державної влади залучають неурядові організації для висловлення останніми 

своєї професійної думки з певного питання. Консультація передбачає й 

інформування органами державної влади про поточний політичний процес. 

Щоправда, все це відбувається тільки задля отримання фахових коментарів від 

організацій. Ініціаторами комунікації на цьому рівні також є органи державної 

влади. Консультація здебільшого використовується впродовж складання проекту 

політики, моніторингу та повторного формулювання тощо. 
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Більш якісним рівнем вважається діалог. Концепція діалогу передбачає, що 

кожна сторона комунікації може бути ініціатором. Для глибшого розуміння 

діалогу Кодекс розрізняє два види: необмежений та конкретний діалоги. 

Необмежений діалог являє собою двостороннє спілкування, яке ґрунтується на 

взаємних інтересах та потенційно спільних цілях з метою забезпечити 

регулярний обмін думками. Формат такого діалогу варіюється від громадських 

слухань до спеціалізованих нарад між неурядовими організаціями та органами 

державної влади. На обговорення може бути винесено будь-яке політичне 

питання. Позаяк політична дискусія необмеженого діалогу не може призвести до 

конкретного результату, конкретний діалог покликаний для вироблення спільної 

рекомендації, стратегії або законопроекту щодо окремого політичного процесу. 

Такий діалог полягає в регулярних зустрічах та розробленні основних 

політичних стратегій. Конкретний діалог використовується при встановленні 

порядку денного, складанні проекту політики та повторного формулювання. 

Завершальним та найефективнішим рівнем взаємодії є партнерство. Воно 

передбачає спільну відповідальність суб’єктів взаємодії на кожному етапі 

ухвалення політичних рішень. Як і рівень діалогу, партнерство передбачає 

спільні зустрічі представників неурядових та органів державної влади для тісної 

співпраці. Партнерство унікальне тим, що неурядові організації можуть бути 

наділені конкретними завданнями, і тим, що можливе створення органів для 

ухвалення спільних рішень. Особливої актуальності партнерство набуває під час 

установлення порядку денного та здійснення політики [73, с. 90-91]. 

Кодекс зосереджує увагу на етапах процесу ухвалення політичних рішень, 

окрім тих, що були перелічені, Кодекс визначає шість таких етапів: установлення 

порядку денного, складання проекту політики, ухвалення рішення, здійснення 

політики, моніторинг та повторне формулювання політики. Вони відображають 

політичний процес у динаміці. Кожному етапу характерні не всі, а лише деякі 

рівні взаємодії [65]. 

Етап установлення порядку денного він є першочерговим, переважно він 

визначається парламентом та/або урядом. Проте часто до нього долучаються й 
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неурядові організації шляхом проведення кампаній та лобіювання окремих 

питань. Результатом такого втручання є нові політичні ініціативи у подальшому. 

Складання проекту політики є другим етапом. На цьому етапі важливо 

усвідомити, що органи державної влади мають потужну та налагоджену 

практику складання проекту політики. Тому тут роль неурядових організацій  

полягає у виявленні проблем, наданні варіантів рішень та обґрунтуванні наданих 

ними пропозицій. Поглиблені консультації та різні формати діалогу є доцільним 

рівнем взаємодії. 

Третім етапом є ухвалення рішень. Цей етап повністю залежить від 

національного законодавства. У процесі аналізу ми орієнтуємося лише на 

законодавчу діяльність та здійснення урядової політики, минаючи проведення 

загально-національного чи місцевого референдумів. Тому неурядові організації  

повинні мати важелі для впливу та участі в ухваленні законопроектів. А тому 

органам державної влади, з огляду на позицію неурядових організацій, необхідно 

максимально виважено підходити до ухвалення рішення. Зокрема,  

найдоцільнішим рівнем співпраці є консультація. 

Щодо етапу здійснення політики, він вважається найбільш значущим. 

Характерними рівнями взаємодії є доступ до інформації щодо очікувань і 

можливостей, а також активне партнерство. Етап здійснення політики 

передбачає посилену активність організацій, оскільки їх основна робота 

спрямовується на отримання запланованого результату.  

Наступним є етап моніторингу, який полягає в оцінюванні результатів 

політики. Якість проведеного моніторингу залежить від довершеності системи 

оцінювання.  

Останнім етапом є повторне формулювання, який прив’язаний до 

результатів попереднього етапу, моніторингу, оскільки одержані результати 

часто приводять до повторного формування політики. І останнє відповідно 

приводить до чергового етапу ухвалення рішення. 

Отже, відповідні рівні взаємодії між неурядовими організаціями та 

органами державної влади, а також етапи процесу ухвалення політичних рішень. 
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допоможуть в подальшому проаналізувати роль інститутів громадянського 

суспільства в контексті здійснення політики. 

Зокрема, неурядові організації активно послуговуються й іншими 

методами здійснення впливу, іноді більш дієвими, ніж офіційно передбачені. 

Переважно це стосується акцій прямої дії: флешмобів, перфоменсів, пікетів, 

мітингів та протестних походів. Незважаючи на змістовну подібність та 

спрямованість на аналогічні результати, вони відрізняються за своєю суттю. 

Флешмоб полягає в моментальній і блискавичній дії та використовується для 

висвітлення конкретних і всім зрозумілих проблем. Запорукою ефективності є 

часта повторюваність та географічна поширеність. Перформенс – це маленька 

вистава. Зазвичай мета перфоменсу є ширшою, ніж флешмобу, а тривалість 

більшою. Також заохочується залучення глядачів. Під час пікету відбувається 

демонстрація з приводу конкретних дій влади. Успіх пікету визначає кількість 

залучених учасників. Тому надзвичайно важливо мобілізувати якнайширше коло 

людей. Мітинг проводять для висвітлення політичної проблеми, аналогічно 

іншим формам акцій прямої дії. Проте організація мітингу потребує врахування 

більшої кількості важливих умов. Наприклад, організаторам мітингу варто 

окреслити коло промовців, регламент акції та її тривалість. Також необхідно 

визначитися з ведучим мітингу, який буде скеровувати учасників в потрібне 

русло. Наступним та завершальним видом акцій є протестні заходи. Особливість 

таких заходів полягає в тому, що вони можуть застосовуватися як окремо, так і в 

сукупності з іншими акціями, зокрема як початок чи продовження мітингів. Це 

найбільш показовий різновид протесту, адже зі сторони колона, що організовано 

рухається вздовж наміченого шляху, наштовхує на висновок про злагоджений 

характер протесту [63]. 

Найяскравіше акції прямої дії застосовувалися під час Євромайдану, хоча 

левова частка акцій організовувалася не громадськими організаціями, а завдяки 

ініціативним групам в обмежених спільнотах. Однак, кількість та якість 

організованих неурядових акцій у період з березня 2014 до червня 2015 доволі 

зросла. 
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Виділяються такі основні характеристики стану та спроможностей 

інститутів громадянського суспільства як учасників процесу вироблення 

політики, після Майдану, варто зазначити саме євроінтеграційної: 

- інститути громадянського суспільства не стали тією ще однією 

впливовою силою, через яку здійснюється вплив груп інтересів на державну 

політику у сфері євроінтеграції; 

- інститути громадянського суспільства забезпечують співіснування різних 

соціальних груп та їх законних інтересів. Водночас їх поява все ще не повною 

мірою є проявом бажання громадян до когось належати, у чомусь брати участь і 

тим самим щось змінювати. До того ж більшість громадян не сприймає інститути 

громадянського суспільства як дієвий інструмент представлення своїх прав. 

Значна частина груп інтересів економічно активного населення не оформлена у 

вигляді професійних неурядових організацій; 

- у діяльності інститутів громадянського суспільства все вагоміше 

значення мають заходи, пов’язані із впливом на вироблення євроінтеграційної 

політики; водночас не витісняються інші види діяльності; 

- потенціал українських інститутів громадянського суспільства як 

учасників процесу вироблення державної політики у сфері європейської 

інтеграції повною мірою ще не використовується; водночас цей потенціал 

постійно потребує підтримки [73, с. 95]. 

Участь інститутів громадянського суспільства у процесі вироблення 

державної політики проявляється в спільнотах політики та визначається 

характером взаємовідносин з органами влади як головними учасниками цього 

процесу [182, с. 10]. 

Тому, забезпечення ефективної взаємодії інститутів громадянського 

суспільства, зокрема політичного суспільства з державою можливо лише за умов 

залучення громадськості шляхом інформування, консультування, діалогу, 

партнерства та контролю на кожному з етапів політичного циклу. 

Сьогодні громадянське суспільство охоплює набагато більше ніж просто 

«сектор», де панують неурядові організації: громадянське суспільство охоплює 

все ширший та більш динамічний діапазон організованих та неорганізованих 
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груп, нові суб’єкти громадянського суспільства розмивають кордони між 

секторами та експериментують з новими організаційними формами, як он-лайн, 

так і оф-лайн [35, с. 137]. Актори громадянського суспільства все активніше 

демонструють власну роль як посередників, організаторів, новаторів соціальних 

послуг, де  їх сила і вплив зростають на національному та глобальному рівнях. 

На території України до часів «перебудови» громадянське суспільство 

існувало у викривленій формі об’єднань громадян, які були керовані державою, 

управління такими організаціями максимально контролювалось владою. У 

другій половині 80-х років ХХ ст. були створено багато національно-культурних, 

екологічних та політичних рухів національно-демократичного характеру: 

Культурологічний клуб у Києві, Товариство Лева у Львові, екологічний рух 

«Зелений світ», товариство захисту колишніх політичних в’язнів «Меморіал» та 

ін. Численні громадські рухи та організації відіграли значну роль у проголошенні 

та визнанні незалежності України, допомагаючи долати наслідки 

комуністичного режиму [73]. 

Розвитку громадянського суспільства сприяли, зокрема, Закони України 

«Про об’єднання громадян» [118], «Про професійні спілки їх права та гарантії 

діяльності» [120], «Про молодіжні та дитячі громадські організації» [117], «Про 

органи самоорганізації населення» [119], «Про благодійництво та благодійні 

організації» [105], «Про волонтерську діяльність» [111] тощо. 

До інститутів громадянського суспільства віднесено, згідно зі законами 

України: професійні та творчі спілки, громадські організації, організації 

роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації 

населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі 

товариства й установи. 

В інституційному розвитку українського громадянського суспільства 

останнім часом спостерігаються позитивні тенденції. Відповідна закономірність 

пов’язана із зростанням кількості офіційно зареєстрованих організацій. Проте 

отримати об’єктивні дані хоча б щодо кількості громадських формувань в 

Україні дуже складно. Така ситуація пояснюється відсутністю консенсусного 
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підходу щодо зарахування тих чи інших інститутів до громадянського 

суспільства.  

Існують три основні інформаційні платформи, що акумулюють дані. Це 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), також  

це – Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань (у його складі – Єдиний реєстр громадських формувань 

і Реєстр громадських об’єднань). І третій це – щорічний статистичний бюлетень 

«Діяльність громадських об’єднань в Україні» (на основі державного 

статистичного обстеження) [51, с. 141]. 

Відповідними органами в Україні зареєстровано близько 70 тис. 

громадських формувань. Із загальної кількості зареєстрованих в Україні 

громадських формувань 66 % становлять місцеві, всеукраїнські та міжнародні 

громадські організації, 0,3 % політичні партії, 31 % місцеві, всеукраїнські, та 

міжнародні благодійні організації. Очевидно, що найвагоміша питома частка 

загалу зареєстрованих громадських формувань належить громадським 

організаціям. Із року в рік збільшується їх кількість [73]. Хоча статистичні дані 

щодо кількості громадських об’єднань Державної служби статистики України, 

Міністерства юстиції України, вітчизняних недержавних та міжнародних 

інститутів є помітно відмінними. Це можна пояснити принаймні двома 

причинами: методики ведення статистичного обліку громадських об’єднань, які 

застосовано вказаними вище інститутами, є різними; формалізмом і фіктивністю, 

що має місце в ході реєстрації та звітування окремих громадських організацій 

[49]. 

Відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ) станом на кінець 2013 року було зареєстровано: 76575 

громадських об’єднань (порівняно з 74038 у 2012 році); 288 творчих спілок та 

інших професійних об'єднань (порівняно з 275); 14729 благодійних організацій 

(у порівнянні з 13949); і 1483 органів самоорганізації населення (у порівнянні з 

1397) [55]. 

Варто зазначити, що у 2010 році групою громадських організацій було 

підготовлено Білу книгу реформування системи державної фінансової підтримки 
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діяльності інститутів громадянського суспільства, де пропонувалося систему 

заходів із запровадження «європейської» моделі фінансування інститутів 

громадянського суспільства. Зокрема: 

-  переважно конкурсне фінансування діяльності інститутів 

громадянського суспільства; 

- проведення конкурсів проектів для всіх типів інститутів 

громадянського суспільства; 

- можливість отримання фінансування на адміністративні витрати; 

- створення Національного фонду розвитку громадянського 

суспільства; 

- спрощені процедури державних закупівель послуг і робіт для 

інститутів громадянського суспільства [40, с. 137]. 

Що стосується розвитку громадянського суспільства, то ЄС, донори, 

зокрема, фінансують Проект «Підтримка Української регіональної платформи 

громадських ініціатив», який спрямований на місцеві організації, зокрема ті, що 

знаходяться у сільських та віддалених місцевостях, Проект «Європейський 

інструмент з демократії та прав людини», «Інструмент стабільності». США 

також фінансує широкий спектр програм для інститутів громадянського 

суспільства. Програма «Відкритий світ», що спрямована на зміцнення 

співробітництва та взаєморозуміння через обмін досвідом між фахівцями у 

різних галузях на міжнаціональному рівні; Проект «Зміцнення потенціалу 

громадянського суспільства України», де залучаються неурядові організації до 

надання соціальних послуг у регіонах; Проект «Громадяни в дії», в якому 

передбачено створення сприятливого середовища для діяльності громадянського 

суспільства в Україні»; Проект «Зміцнення потенціалу громадянського 

суспільства України» («Проект розвитку спроможності громадянського 

суспільства в Україні»); та Проект «RADА: підзвітність, відповідальність, 

демократичність» [73]. 

Інституційний розвиток громадських організацій, розроблення 

стратегічних планів, правил і процедур внутрішнього менеджменту, 

демократичне урядування та річне звітування є пріоритетом для більшості 
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міжнародних програм технічної допомоги, що працюють в Україні. Підтримка 

організацій громадянського суспільства спрямована на забезпечення їх активної 

участі у демократичних змінах та підвищення їх ефективності в обстоюванні 

прав й інтересів громадян та здійсненні громадського контролю за діями влади. 

Оцінювання стану громадянського суспільства та політики донорів в Україні 

свідчить про те, що практично всі кошти були призначені для підтримки 

конкретних видів діяльності та проектів, що іноді призводило до появи 

«проектнозалежного» підходу. Надання організаціями громадянського 

суспільства послуг значною мірою залежить від фінансування іноземних 

донорів. Як результат, організації громадянського суспільства більше 

дотримуються пріоритетів і вимог донорів, аніж потреб і запитів своїх цільових 

груп [73]. 

Останніми роками особливо на місцевому рівні спостерігається зниження 

обсягів підтримки з боку міжнародних донорів і технічної допомоги, оскільки 

іноземні донори тепер зосередилися на конкретних проблемах і потребують 

спеціалізованої експертизи. Проте позитивну динаміку мають надходження з 

державного та місцевих бюджетів. Переважна більшість регіонів нині здійснює 

фінансування розвитку громадянського суспільства. Деякі міста та обласні 

центри запровадили конкурси грантів, що фінансуються з місцевих бюджетів, 

для підтримки проектів організацій громадянського суспільства. 

Організації громадянського суспільства частіше починають  

використовувати різні методи залучення коштів від громадян, наприклад, як 

Facebook, краудфандингові платформи, такі як Українська біржа благодійності, 

скриньки для пожертвувань та кампанії через SMS. Дослідження, проведене 

Українським форумом благодійників [143], виявило, що 2 % населення здійснило 

пожертвування різними способами. Найбільші пожертви були зроблені через 

Інтернет, і найбільшу кількість пожертвувань було зібрано через скриньки для 

пожертвувань. У 2013 році Національний банк України дозволив благодійним 

організаціям і фондам здійснювати пожертвування через банкомати, що 

дозволило зробити збір коштів більш прозорим [73]. 
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Отже, не дивлячись на те, що міжнародні донори залишаються головним 

джерелом підтримки громадського сектора, організації громадянського 

суспільства з часом розширюють джерела фінансування своїми методами. 

Розширення фінансування спостерігається з державного та місцевих бюджетів, а 

також залучення коштів бізнесу, благодійних внесків тощо. 

Розвиток нашої демократичної держави передбачає побудову відносин з 

громадянським та політичним суспільством на партнерських засадах. Зокрема, 

йдеться про створення фінансових, правових, інституційно-організаційних, 

морально-етичних та інших можливостей, які в подальшому мають 

трансформуватись у відповідні форми співпраці та механізми впливу 

громадськості на державну владу та систему місцевого самоврядування в 

Україні, а також про забезпечення спільної відповідальності за стан справ на 

центральному та місцевому рівнях. 

Катерина Петренко, сучасний вітчизняний дослідник зазначає, що 

ефективна взаємодія громадських об’єднань та органів державної влади 

залежить від створення інституційних і процедурних можливостей для їх 

повноцінної діяльності. Прозорість відносин між органами державної влади та 

громадськими організаціями повинна будуватися на довірі громадськості до 

державних органів унаслідок зменшення корупції, ефективного використання 

коштів, державної фінансової підтримки громадських об’єднань, закріплення в 

національному законодавстві європейських принципів та стандартів взаємодії 

органів державної влади з громадськими об’єднаннями, а також забезпечення 

уніфікації та стандартизації правил і процедур відносин органів влади з 

громадянами» [101, с. 379]. 

Серед конкретних форм взаємодії органів державної влади та інституцій 

громадянського суспільства варто виділити такі, як: консультації з 

громадськістю, участь у спільно створених органах спільні робочі групи тощо. 

Також на загальнодержавному та місцевому рівні інституції громадянського 

суспільства використовують доступ до публічної інформації (інформаційні 

запити), звернення до органів державної влади, участь в громадських слуханнях, 
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проведення громадських експертиз, участь у реалізації політики через конкурси 

соціальних проектів (так зване соціальне замовлення) [73]. 

Ще одним інструментом громадянського суспільства, який передбачає 

оцінювання громадянським суспільством діяльності виконавчої влади, 

ефективності ухвалення і виконання її органами рішень, підготовку пропозицій 

щодо вирішення суспільно значущих проблем є громадська експертиза. Органи 

виконавчої влади зобов’язані сприяти громадянському суспільству у проведенні 

експертизи. Експертні пропозиції обов’язкові до врахування владними органами 

під час підготовки програм соціально-економічного розвитку і формування 

бюджетів. Згідно з реєстром громадських експертиз, станом на 2016 році 

громадські організації найчастіше оцінювали діяльність обласних 

держадміністрацій і центральних органів виконавчої влади зі спеціальним 

статусом [125]. 

Громадське посередництво (медіація) – це інструмент, спрямований на 

залагодження конфліктів у процесі створення/споживання благ та спонукає 

учасників конфлікту взаємодіяти безпосередньо один з одним для подолання 

суперечок. Медіація не стала поширеним видом діяльності громадських 

організацій в Україні. Нечисленні громадські ініціативи відстоюють її принципи 

в системах правосуддя (судова медіація) та освіти (медіація ровесників) і в 

конкретних громадах (поширення ідеології партнерства) [73]. 

Успішним досвідом співпраці місцевих адміністрацій і громадських 

організацій можна вважати спільне вироблення та реалізацію проектів і програм 

розвитку громадянського суспільства у деяких регіонах, що дало можливість 

частково подолати взаємне відчуження. Характеризуючи динаміку активності 

громадянського суспільства відповідно до статистичного бюлетеня «Діяльність 

громадських об’єднань в Україні», відмітимо, що, наприклад, кількість 

здійснених громадськими організаціями масових заходів (семінари, лекції, 

конференції, збори тощо) змінювалася хвилеподібно. Кількість реалізованих 

соціальних проектів і виданих публікацій у цілому зросла [43]. 

Обласні цільові програми сприяння розвитку громадянського суспільства, 

а також співпраця органів влади з інститутами громадянського суспільства є 
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основною формою взаємодії громадськості з владою. Створення умов для 

розвитку громадянського суспільства та налагодження співпраці інституцій 

громадянського суспільства з владою є завданням відповідної програми. 

У межах відповідних програм передбачається фінансова підтримка для 

навчання державних службовців та представників громадських організацій, 

створення центрів громадських ініціатив, а також проведення публічних 

консультація з громадськістю.   

За результатами опитування громадських активістів серед найбільш 

ефективних способів впливу на владу опитані виокремлюють запит на 

об’єднання організацій та їх активну роботу із засобами масової інформації. 

Найбільш ефективними вважаються утворення сильних об’єднань (асоціацій, 

рухів) громадських організацій (37 %), активну взаємодію із засобами масової 

інформації (35 %) та публічне обговорення (круглі столи, слухання) нагальних 

суспільних проблем та вироблення власних пропозицій для їх вирішення (23 %). 

При цьому найменш ефективними опитані називають формальні механізми: 

звернення до вищих владних інстанцій, судових інстанцій та співпрацю з 

політичними партіями [25]. 

Можна констатувати, що громадянське суспільство формує стандарти 

щодо суті, якості та способів споживання цих благ та створює і поширює запити 

на блага, а також громадянське суспільство транслює поведінкові настанови 

щодо деструктивних благ через освітні заходи та громадські засоби масової 

інформації. 

Згідно з оцінками самих громадських активістів після Революції Гідності 

відбулося різке підвищення можливості громадських організацій впливати на 

ухвалення рішень влади з 2,1 до 3,5 бали за 5-бальною шкалою. Однак у наступні 

роки після Революції цей вплив почав повільно знижуватися, хоч і залишається 

значно вищим, ніж до 2014 року і становить 3,2 бали у 2017 році [25]. 

У щорічному аналізі демократичних процесів у Центральній і Східній 

Європі та Євразійському регіоні Nations in Transit 2016, який проводить  

Freedom Нouse, Україна посіла 18-те місце серед 29 країн. Рейтинг ґрунтується 

на семи показниках: процесі виборів, розвитку громадянського суспільства, 
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свободі ЗМІ, рівні демократії центрального уряду, рівні демократії місцевого 

правління, незалежності та роботі системи правосуддя, корупції. Згідно з цими 

показниками найбільші проблеми України – у сфері корупції та системі 

правосуддя (оцінка 6 із 7 балів), найкраща ситуація – із розвитком 

громадянського суспільства (2,25 бала із 7, що відповідає європейському рівню). 

«Громадянське суспільство залишається найміцнішим елементом української 

демократичної модуляції», – наголошується у звіті Freedom House, де 

акцентується на активному залученні українського громадянського суспільства 

до боротьби з корупцією та участі в незалежних правозахисних кампаніях. У звіті 

також ідеться про те, що саме громадянське суспільство відіграє найвизначнішу 

роль у просуванні реформ в Україні 19. Загальна оцінка України – 4,68 із 7 балів, 

що визначає її як країну з «перехідним урядом або гібридним режимом» [122, с. 

21]. 

Одночасно, залишається чимало перешкод, які обмежують формування та 

діяльність громадянського суспільства в Україні: 

- запроваджена система подання електронних декларацій для членів 

громадських рад та громадських організацій є інструментом тиску з боку влади; 

- поширена практика використання неурядових організацій для 

легітимізації власних рішень; 

- низька фінансова самодостатність інститутів громадянського 

суспільства; 

- надання послуг є помітнішим й ефективнішим на місцевому рівні, тоді як 

більша частина діяльності у сфері розроблення політик відбувається на 

національному рівні; 

- кількість коаліцій збільшується, але їх діяльність не скоординована та не 

усталена. Коаліції не сформували дієві процедури урядування та управління. 

Регіональні коаліції, які займаються актуальними питаннями на місцевому рівні, 

є найефективнішими; 

- небажання влади йти на співпрацю та упереджене ставлення до 

неурядових організацій; 



155 
 

- слабкий зв’язок громадських організацій із населенням, відсутність 

солідарності, конфліктність, нездатність знаходити порозуміння. 

Надзвичайно важливу роль громадянське суспільство відіграло у 

євроінтеграційних прагненнях та є рушійною силою, що вимагала від чиновників 

досягти сьогоднішніх угод України, зокрема, Угоди про асоціацію, Угоди про 

Зону вільної торгівлі та безвізовий режим. 

Також, варто зазначити, що інститути громадянського суспільства 

працюють з урядовими агенціями, проводять неформальну адвокацію, 

здійснюють моніторингову політику і оприлюднюють результати, розробляють 

і оприлюднюють політичний аналіз і рекомендації, навчають і підвищують 

навички держслужбовців та тих, хто відповідає за ухвалення рішень, працюють 

та лобіюють (у країні або за кордоном) із міжнародними агенціями та іншими 

акторами для того, щоб вплинути на політику на місцях, підвищують загальне 

громадське усвідомлення через ЗМІ, освіту і навчання, організовують заходи і 

громадські дебати, організовують або заохочують протести [73]. 

Щодо специфіки механізмів громадського консультування, то в нашій 

державі налагодження комунікації між владними інституціями та громадськістю 

є ключовим елементом публічного управління. Консультації з громадськістю 

дозволяють посилити рівень довіри громадян до владних інститутів, підвищити 

ступінь прозорості, прогнозованості, обґрунтованості рішень, розширити доступ 

громадян до інформації, забезпечити більш ефективне використання публічних 

фінансів тощо. Механізм громадського консультування – це спосіб спрямувати в 

позитивному напрямі соціально активну частину населення, яка на добровільних 

засадах бере участь у суспільно-політичному житті. Крім того, такий механізм 

спрямований на попередження громадського обурення результатами діяльності 

органів держави та запобігання конфронтації суспільства й публічної влади. Ця 

діяльність визнає рівноправне становище громадськості у відносинах із владою 

при формулюванні проблем, пропонуванні політичних альтернатив та 

налагодженні політичного діалогу, хоча відповідальність за кінцеві рішення 

залишається за владними структурами [73]. 
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Термін «консультування» означає звернення до когось за порадою або 

думкою з певного питання. Воно передбачає запрошення громадськості до 

висловлення своїх думок, коментарів, поглядів та відгуків щодо конкретного 

документа чи порядку денного. Консультація – це двосторонній зв’язок, у якому 

громадяни забезпечують зворотний зв’язок із центральною чи місцевою владою. 

Громадські консультації – це процес комунікацій між органами державної влади 

та громадянами (зацікавленими сторонами), за допомогою якого обидві сторони 

стають поінформованими про різні перспективи та пропозиції урядової політики 

і які надають можливість громадянам впливати на зміст рішень, що їх ухвалюють 

органи державної влади. Цей процес також можна розглядати як постійний 

діалог між різними зацікавленими сторонами, спрямований на отримання всієї 

необхідної інформації, оцінювання наявних варіантів політики й наслідків 

упровадження кожного з них, забезпечення об’єктивної зваженої перспективи 

для кожної зацікавленої сторони [108, с. 42]. 

Виокремлюють дві групи форм проведення консультацій із громадськістю 

– безпосередня та опосередкована.  

До безпосередніх форм консультування з громадськістю відносять: 

конференції, семінари, форуми, громадські слухання, круглі столи, збори, 

зустрічі з громадськістю, роботу громадських приймалень, теле- або 

радіодебати, дискусії, інтернет-конференції тощо.  

Опосередкованими формами консультацій із громадськістю є соціологічні 

дослідження та спостереження, створення «телефонних гарячих ліній», 

проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у ЗМІ 

для визначення позицій різних соціальних груп, опрацювання та узагальнення 

пропозицій та зауважень громадян тощо [73]. 

Можна стверджувати, що через механізм консультування влада отримує 

зворотний зв’язок від громадян шляхом добровільного висловлення думок або за 

запитом. Під час організації і проведення консультацій органи влади віддають 

перевагу опосередкованим, а не прямим формам консультацій, адже підготовка 

і проведення безпосередніх консультацій – клопітка та тривала процедура, яка 

вимагає значних організаційних зусиль. 
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Можна ідентифікувати три основних типи консультації з громадськістю: 

- консультації зі створеними органами, наприклад тристоронні комітети; 

- консультації зі спеціальними консультативними групами; 

- повідомлення громадськості публікуються в Інтернеті та подаються для 

громадського коментування, яке може сприяти поточним консультаціям [73]. 

Щодо публічного обговорення, то це можуть бути і конференції, і форуми, 

засідання комітетів, кругли столи тощо. 

Перевагами відповідної форми, є те, що відбувається безпосередньо 

прямий діалог між громадськістю та політичною владою, де кожна сторона може 

висловитись та почути протилежні думки. Нюансом є те, що відповідна форма 

консультування несе за собою залучення професійних модераторів, щоб захід 

відбувався за регламентом. 

На відміну від більшості публічних заходів з громадського обговорення 

проведення громадських слухань передбачено Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», згідно з яким територіальна громада має право 

проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами відповідної ради та 

посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени 

територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та 

вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання 

місцевого самоврядування [115]. 

Тому, громадські слухання – це офіційне засідання міської (селищної, 

сільської, районної) ради, органу місцевої влади чи місцевого самоврядування, 

на якому депутати та посадові особи знайомляться з думками, враженнями, 

зауваженнями та пропозиціями мешканців міста (села, селища, району) з 

проблеми чи заходу, які орган влади намагається реалізувати. Громадські 

слухання є, мабуть, найдавнішим та найефективнішим засобом залучення 

громадськості до процесу управління державою. У багатьох містах вони стали 

дуже популярною формою спілкування влади та населення, дієвим інструментом 

залучення громадськості до вирішення нагальних проблем [73]. 
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Надзвичайна велика кількість була проведена парламентських слухань з 

різних питань, хоча деякі комітети Верховної ради України не вбачають 

необхідності у проведенні відповідних заходів. 

Стосовно радіодебатів, інтернет-конференцій, електронних консультацій, 

то на сьогоднішній день, у зв’язку з пандемію, є достатньо актуальною формою 

взаємодії. 

Також найбільш поширеним інструментом консультування є електронне. 

Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані розміщувати 

нормативні документи та проекти рішень на своїх сайтах та давати змогу вносити 

пропозиції до них.  

Перевагами зазначеного механізму є те, що він передбачає отримання 

відкритої відповіді на важливе запитання. Документи також можуть розсилатися 

потенційно зацікавленим особам (зазвичай представникам активних 

громадських груп чи інших організацій), при цьому вони повинні встигнути 

надати свої коментарі до попередньо встановленого кінцевого терміну. 

Недоліками механізму є низький рівень зацікавленості з боку громадськості 

працювати системно над нормативними документами та складність сайтів 

органів влади для пошукової роботи [42].  

Також, діалогу здійснюється через Internet у режимі реального часу між 

працівниками органів влади, які ведуть обговорення, і громадянами у стислі 

терміни, зазвичай упродовж 1–2 годин. Обмін думками проходить таким чином, 

що надруковане одним учасником повідомлення одразу з’являється на екранах 

інших учасників. Актуальним на сьогодні є платформа ZOOM. 

Консультування громадськості шляхом соціологічних досліджень є 

поширеним механізмом визначення його ставлення до широкого спектру 

соціальних і політичних питань. Переваги такого інструменту в тому, що він є 

високо контрольованим способом отримання відповіді (державою від громадян) 

на конкретне запитання з великої вибірки та його нескладно провести. Проте 

відповіді закриті або обмежені, немає особистісного контакту із громадянами, є 

можливість виникнення суб’єктивізму [73]. 
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Зокрема, кожен із зазначених механізмів консультування з громадськістю 

має ряд своїх переваг та недоліків. Тому органам державної влади та місцевого 

самоврядування доцільно комбінувати механізми для отримання повної та 

об’єктивної інформації. 

У практичній площині вибору належного формату заходів публічних 

громадських обговорень, а також їх організації існують деякі складнощі. 

Наприклад, у діяльності органів виконавчої влади найчастіше консультації з 

громадськістю, з-поміж усіх передбачених форматів, організовуються засобами 

електронного консультування. Проте їх ефективність є дуже низькою, зокрема, 

щодо обговорення проектів концепцій, планів дій, концептуальних положень 

проектів нових нормативно-правових актів, які у разі їх прийняття можуть мати 

істотний вплив на відповідну сферу суспільних відносин. Тому подібні питання 

доцільно обговорювати в іншому форматі, зокрема засідань конференцій, 

круглих столів, у яких беруть участь експерти з цих питань [141, с. 71]. 

Щодо діалогу, то він є певним аналогом суспільної дипломатії як 

процедури з переговорів з підсумковою домовленістю, а у політиці діалог 

перетворюється на норму цивілізованої співпраці та демократичної взаємодії 

сторін, які можуть бути різними за поглядами та функціонально-структурними 

характеристиками, але визнають право на існування інших, альтернативних 

поглядів, думок, переконань, цінностей. Діалог у сфері політичних відносин 

завжди займає особливе місце в політичному житті європейської спільноти, 

будучи розумною альтернативою насильству, війні, тероризму, революціям, 

повстанням, бунтів і іншим проявам політичного екстремізму, радикалізму, 

нонтолерантності і нетерпимості.  

За такої умови під діалогом у політиці розуміють не розмову двох і більше 

осіб за тематикою політичної проблематики, а певну конфігурацію взаємодії, 

переговорний процес і партнерство, що будуються на принципах дискурсивної 

рівноправності між суб’єктами політичної комунікації, що прагнуть до 

взаєморозуміння і досягнення взаємовигідного результату, що враховує 

широкий спектр існуючих думок та інтересів. 
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На сьогодні суспільний діалог – це передусім вільний, перманентний та 

рівнозначний обмін ідеями та поглядами між державою і громадянським 

суспільством. Діалогові форми участі – це комплексна та інституційна робота, за 

якої найбільш стабільних та довготривалих результатів можна досягти шляхом 

створення спільних рад. Така робота передбачає двосторонню комунікацію, що 

ґрунтується на взаємних інтересах та потенційно спільних цілях, із метою 

забезпечення регулярного обміну думками [65]. 

Діалог є основною формою співпраці між владою та інститутами 

громадянського суспільства і повинен приводити до результатів, узгоджених 

сторонами. Діалогові механізми можуть передбачати [146, с. 30]: 

- постійне проведення громадських слухань та форумів за участі 

зацікавлених сторін (замість розгляду конкретних питань); 

- міжгалузеві ради за участю громадських організацій щодо конкретних 

питань; 

- контакт представників основних органів влади з громадськими 

організаціями; 

- проведення заходів, спрямованих на розвиток потенціалу та підвищення 

обізнаності й участі громадськості. 

В Україні можна простежити партнерську модель взаємодії 

громадянського та політичного суспільства, при якій державні органи розуміють 

важливість незалежних неурядових організацій і не намагаються ними керувати, 

а приймають участь у різних формах діалогу, у вигляді «переговорних 

майданчиків» та інших форм. Важливим критерієм для існування подібної 

моделі є розуміння відповідальними представниками органів влади важливості 

самого феномена громадського контролю. 

Активна участь громадськості в управлінні, що передбачає партнерство 

між органами влади та інститутами громадянського суспільства, є ще не досить 

поширеним явищем. Йдеться не просто про врахування думок громадян 

органами влади, а про співпрацю та здійснення спільних обов’язків на всіх 

етапах процесу ухвалення рішень.  
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Партнерство передбачає, наприклад, визначення порядку денного, 

переліку питань, розроблення документів, ухвалення рішень та їх виконання, 

делегування конкретного завдання громадському сектору. Тобто організації 

можуть наділятися завданнями та функціями з боку держави для задоволення 

потреб конкретних цільових груп. Такий формат роботи охоплює представників 

громадськості, які займають місце за столом поруч із представниками державних 

органів. Тобто партнерство розглядається як чинник політичної та соціальної 

стабільності, формування нових цивілізованих відносин між владою та 

інститутами громадянського суспільства, заснованих на консенсусі інтересів 

[73]. 

Партнерство передбачає спільну відповідальність суб’єктів взаємодії на 

кожному етапі ухвалення політичних рішень. Особливої актуальності 

партнерство набуває під час розроблення політики (визначення порядку денного) 

або реалізації політики. Інструментами й механізмами партнерства є: 

- спільне розроблення документів: активна участь у підготовці частин 

законодавчого процесу; 

- спільне ухвалення рішень, таких як складання бюджету за участі 

громадськості; 

- стратегічне партнерство, за умовами якого громадські організації та 

державні органи створюють партнерство для реалізації політики [73]. 

Що ж стосується залучення інститутів громадянського суспільства до 

безпосередньої реалізації заходів та програм у межах здійснення державної чи 

регіональної політики у різних сферах, то це має низку переваг порівняно з їх 

реалізацією силами органів державної влади.  

Інститути громадянського суспільства:  

- найбільш наближені до цільових груп, на які спрямовані програма, 

послуги, допомога, тому краще знають проблеми й потреби цих цільових груп;  

- можуть залучити додаткові ресурси для реалізації програми (послуги), а 

отже, можуть надати послуги більшій кількості людей або підвищити якість 

послуг без додаткових витрат із боку держави;  
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- не мають на меті отримання прибутку, усі надходження спрямовують на 

виконання цілей та завдань організації, тобто можуть забезпечити кращу ціну 

послуг;  

- надають послуги, які не можуть ефективно забезпечити комунальні 

установи або комерційні організації;  

- є більш гнучкими та менш бюрократичними, що дозволяє швидко та 

якісно надавати відповідні послуги. Саме за допомогою інститутів 

громадянського суспільства держави можуть отримувати найкращі послуги на 

економічно вигідних умовах [39, с. 74]. 

Партнерство між інститутами громадянським суспільством та владою в 

Україні відбувається і на місцевому рівні. До таких прикладів можемо віднести 

впровадження партиципаторного бюджету (бюджету участі) – важливого 

інструменту електронної демократії та формування активної громади, що 

залучає мешканців міста до управління міськими фінансами. Партиципаторний 

бюджет дає змогу безпосередньо жителям впливати на розподіл частини певного 

відсотка бюджетних коштів на їх розсуд [97]. 

Механізм участі громадськості в бюджетному процесі передбачає: – участь 

у заходах, що проводяться місцевою радою, її комісіями та комітетами; – надання 

письмових пропозицій і запитів щодо формування місцевого бюджету та 

використання бюджетних коштів; – надсилання письмових запитів місцевим 

радам, їх виконавчим органам, місцевим фінансовим органам, розпорядникам 

бюджетних коштів; – здійснення громадського моніторингу використання 

бюджетних коштів; – участь в оцінюванні ефективності бюджетних програм; – 

громадські бюджетні слухання та місцеві ініціативи [97]. 

Варто також констатувати, що інструментом партнерства між інститутами 

громадянського суспільства та владою є соціальні послуги. У зв’язку з тим, що 

зростає роль інститутів громадянського суспільства у політичних, економічних 

тощо перетвореннях, наслідком чого стає можливість надання відповідних 

послуг. 

Також, має право на існування наступна думка, що в  умовах же сучасної 

української моделі громадянського суспільства достатньо відчувається дефіцит 
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проміжних асоціацій і корпоративного початку, і саме тому на державу лягає 

функція заповнення цієї структурної порожнечі.  

Даний процес полягає у моделюванні штучних утворень, які на 

початковому етапі можна контролювати і направляти в потрібну сторону, 

створенні своєрідних симуляторів цивільних політичних організацій, які б 

підтримували ілюзію громадянської активності в країні. 
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Висновок до третього розділу 

 

Таким чином, в Україні існує досить сильне організоване громадянське 

суспільство, яке володіє достатнім експертним потенціалом для налагодження 

ефективної взаємодії з політичним суспільством. Політичне суспільство, його 

інститути готові до взаємодії і співпраці з інститутами громадянського 

суспільства, що підтверджується реформами, які проводяться у сфері взаємодії 

влади та громадськості як у межах євроінтеграційних реформ, так і в межах 

процесу децентралізації. 

Громадянське суспільство на сьогоднішній день перебуває у досить 

активній фазі своєї діяльності, і ми чітко розуміємо, що утвердження активного, 

конструктивного громадянського суспільства дасть змогу розвиватися дійсно 

демократичній і правовій державі. 

Водночас перед українським суспільством сьогодні стоїть завдання 

подолати існуючі перешкоди на шляху ефективної співпраці. Варто враховувати, 

що побудова конструктивного діалогу між політичним та громадянським 

суспільством в Україні має орієнтуватися на європейські стандарти забезпечення 

та захисту прав і свобод людини та громадянина, зокрема: впровадження 

практики належного врядування, доброчесності, відкритості, прозорості та 

підзвітності інститутів влади, створення умов для різноманіття суспільних 

інтересів і форм їх вираження (громадські ініціативи, суспільні рухи, асоціації, 

об’єднання). 

Важливо, що значне місце в громадянському суспільстві займають 

ініціативні групи, які представляють собою різного роду об'єднання, організації, 

асоціації, спілки, правозахисні, благодійні, релігійні, жіночі, молодіжні і інші 

громадські організації, об'єднані спільністю інтересів. Але при цьому, основним 

елементом громадянського суспільства виступає особистість, а його несучі 

конструкції - це все ті соціальні інститути, організації, об'єднання, спілки та 

групи, які покликані сприяти всебічної реалізації особистості, її прав, інтересів, 

цілей та прагнень. 
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Можна стверджувати, що загалом механізми партнерства  між інститутами 

громадянського суспільства та органами державної влади, місцевого 

самоврядування ще перебувають на початковому етапі розвитку. Варто прагнути 

ознак демократичного суспільства, що послугує співпрацю з органами влади та 

з організаціями громадянського суспільства в Україні.  

Отже, партнерство можна вважати однією з найдієвіших форм громадської 

участі, яка трактує спільну відповідальність суб’єктів взаємодії на кожному етапі 

ухвалення політичних рішень. 

Також, демократична і правова держава не може існувати без розвиненого 

громадянського суспільства. Особливістю взаємодії за демократичного 

політичного режиму полягає в тому, що громадянське суспільство підпорядковує 

собі державу і контролює її діяльність. Зв’язок громадянського суспільства з 

державою, його вплив на неї ґрунтується передусім на принципах демократії. 

Вихідним із них є принцип народного суверенітету, який проголошує народ 

носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в суспільстві. А це означає, що 

влада держави і її суверенітет похідні від суверенітету народу, що громадянське 

суспільство створює державу для задоволення власних потреб, а не заради неї 

самої, що держава не повинна вивищуватися над суспільством і покликана 

слугувати йому. 

Для України взаємодія влади та бізнесу на сьогодні є однією з основних 

умов здійснення ефективного управління, оскільки це саме та проблема, яка 

перебуває, з одного боку, у площині публічної політики, з іншого – набуває 

особливої важливості для України на її шляху інтеграції до ЄС. У Стратегії 

сталого розвитку “Україна – 2020”, окремо зазначається про необхідність 

синергії зусиль органів влади, бізнесу та громадянського суспільства для 

просування України у світі. При цьому головною передумовою реалізації 

Стратегії є суспільний договір між владою, бізнесом та громадянським 

суспільством, де кожна сторона має свою зону відповідальності. 

Відповідальність влади – провести реформи, забезпечити баланс інтересів між 

громадянським суспільством, державою і бізнесом, просто прозоро та якісно 

працювати за новими підходами, гарантувати дотримання прав людини. 
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Відповідальність бізнесу – підтримувати й розвивати бізнес-середовище, 

державу та громадянське суспільство, сумлінно сплачувати податки, 

здійснювати ефективні інвестування в економіку держави, дотримуватися 

принципів чесної праці та конкуренції. Відповідальність громадянського 

суспільства – контролювати владу, жити відповідно до принципів гідності та 

неухильно додержуватися Конституції і законів України. 

Розвиток України як сервісної держави, спроможної надавати якісні 

послуги громадянам, є першочерговим завданням уряду. Безперечно, надання 

послуг є однією з базових функцій публічного управління, проте не менш 

важливою є функція вироблення та реалізації публічної політики. Нинішні реалії 

засвідчують появу нових суб'єктів, які прагнуть реалізувати власні інтереси, 

змінюються інститути (створюються нові об'єднання, установи, державні органи, 

структури) та інституції (впроваджуються нові стратегії, закони), - відповідно 

змінюється механізми та інструменти розробки політики.  

Децентралізація вказує на те, що місцевий та регіональний рівні стають 

базовими у виробленні політики, відповідно зростає роль громад у розвитку 

українського суспільства, у тому числі і держави. Передача повноважень 

органам місцевого самоврядування надала нові можливості та широкий простір 

для проведення різних місцевих політик. Щодалі все більше утверджується 

розуміння держави як інструменту досягнення цілей, а не монопольного суб'єкту 

вироблення та реалізації політики. Як уряд, так і парламент та президент від імені 

держави здійснюють визначення та реалізацію публічної політики. Поява, 

внаслідок процесів децентралізації, нових суб'єктів вироблення місцевої та 

регіональної політики, актуалізує питання створення національних політичних 

рівнів, здатних забезпечити реалізацію урядової політики та вироблення 

регіональної місцевої політики, спрямованої на розв'язання проблем і 

забезпечення потреб громад. 

Впровадження політики через механізм багаторівневого управління, 

зумовлює появу низки управлінських задач пов'язаних з потребою адаптації до 

нових змін. У Білій книзі з багаторівневого врядування вказано, що 

багаторівнева система управління потребує встановлення політичних механізмів 
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сприяння впровадженню та оцінці прийнятих політик; створення відповідних 

інструментів для підтримки демократії участі, посилення практик партнерства як 

вертикально - між "місцевими та регіональними органами влади – 

національними урядом та Європейським Союзом", так і горизонтально – між 

"місцевими та регіональними органами влади – громадянським суспільством". 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні розкрито моделі взаємодії громадянського 

та політичного суспільства як важливого чинника функціонування 

демократичної держави. Розглянуто основні концепції та теоретико-

методологічні підходи у вітчизняних і зарубіжних наукових джерелах щодо 

моделей взаємодії громадянського та політичного суспільства, зокрема і в 

теоріях XIX – XXI століття. Проаналізовано особливості тричастинної та 

п’ятичастинної моделі суспільства. Розкрито особливості моделі взаємодії 

громадянського та політичного суспільства в сучасній Україні. 

Реалізація мети та виконання поставлених завдань дисертаційного 

дослідження дали підстави зробити такі висновки: 

- аналіз зарубіжних і вітчизняних досліджень, присвячених проблемі 

громадянського суспільства взаємодії його з політичним, даних соціологічних 

досліджень, програмних документів та законодавчих актів, дослідження 

розвитку громадянського суспільства крізь призму цінностей від античності до 

сучасності дозволило викристалізувати основні моделі взаємодії громадянського 

і політичного суспільства від Стародавніх часів до сучасності. 

За античності основною суспільною цінністю була належність до громади, 

а тому можна вважати, що суспільство того часу утворювало саму громаду – 

державу. За часів середньовіччя почалися зміни, де людина була повністю 

підкорена Богові, де спокута стала основним рушієм людських вчинків, а прояви 

громадянського суспільства можна було простежити у сфері благодійництва та 

суспільної допомоги. Вже за часів Відродження та Нового часу інтереси людини 

почали виходити на перший план, почалося проголошення основних цінностей 

гуманізму. В подальшому громадянське суспільство постає в зовсім іншому 

вимірі, коли людина починає захищати свої інтереси від посягань держави та 

відстоювати свої права і обов’язки.  

Сучасне громадянське суспільство створюється за допомогою певних 

форм самоконституювання і самореалізації. Воно інституціоналізується і 

генералізується за допомогою законів, особливо суб’єктивних прав, 
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стабілізуючих соціальну диференціацію. Самотворення (незалежна діяльність) 

та інституціоналізація не обов’язково мають на увазі один одного, вони можуть 

здійснюватися незалежно один від одного, але в довгостроковій перспективі 

обидва ці процеси складають невід'ємну умову відтворення громадянського 

суспільства. 

Існують різні підходи до тлумачення поняття «громадянське суспільство». 

Зокрема, згідно з одним з підходів громадянське суспільство – це міжкласові 

громадські асоціацій, як групи сусідів, самодіяльні служби взаємодопомоги, 

місцеві обслуговуючі структури тощо. В свою чергу,  політичне суспільство 

визначається як певний простір, де панує автономія груп, проявляються 

міжгрупові конфлікти, де мають місце дебати та дискусії, які пов’язані зі 

здійсненням колективного вибору. Поняття політичного суспільства має свою 

головну складову – публічну політичну сферу. Але у зв’язку з тим, що  особлива 

увага приділяється суспільному явищу конфлікту (а також переговорам як 

інструменти вирішення конфліктів), – воно все ж не цілком зводиться до неї. 

Громадянське суспільство відрізняється від політичного та економічного 

суспільства. Політичне суспільство – є сферою життя партій, політичних 

організацій та органів публічної політики, зокрема парламентів. Економічне 

суспільство – є сферою життя організацій, які зайняті виробництвом та 

розподілом. Економічне та політичне суспільства виникають на основі 

громадянського суспільства, їх об’єднує певний ряд спільних організаційних і 

комунікативних форм, а також інституціоналізуються вони за допомогою прав 

(зокрема політичних прав та прав власності) і є логічним продовженням базових 

прав  громадянського суспільства. 

Актори політичного та економічного суспільств є безпосередніми 

учасниками здійснення державної влади та підприємницької діяльності. Їхнім 

завданням є контролювати відповідну сферу та управляти нею, так як вони не 

можуть дозволити собі поставити інструментальні та  стратегічні критерії в 

залежність від характерних для громадянського суспільства типів нормативної 

інтеграції і відкритої комунікації. У своєму втіленні публічна сфера політичного 
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суспільства передбачає наявність вважливих формальних та тимчасових 

обмежень, що накладаються на процес комунікації.  

Саме політичного суспільства є посередником між державою та 

громадянським. Виключення поняття політичного суспільства або відношення 

до нього як до громадянського суспільства, рівносильно жорсткому 

протиставленню громадянського суспільства державі. Захист і розвиток тільки 

політичного суспільства, прагнення безпосередньо політизувати всі 

громадянські структури веде до надмірно політизованого демократичного або 

побудованого на принципі самоврядування утопізму того різновиду, 

історичними представниками якої були концепції політичного анархізму і 

заснованого на радянській владі «комунізму». Тим часом сумнівна сама 

можливість збереження форм самоорганізації і політичного суспільства без 

захисту і розвитку незалежних, але аполітичних форм солідарності, взаємодії і 

групового життя. 

- аналіз моделей взаємодії громадянського та політичного суспільства 

в ХІХ-ХХ столітті дозволив виділити три основні групи моделей їхньої 

взаємодії: французьку (А. де Токвіль), італійську (А. Грамші) та американську 

(Дж. Коен та Е. Арато) 

В залежності від критерію існування можна запропонувати наступну 

класифікацію моделей взаємодії громадяснкого і політичного суспільства:  

- модель взаємодії за якої політичне суспільство виступає 

посередником між державою та громадянським суспільством (Дж. Коен та Е. 

Арато); 

- модель взаємодії за якої політичне суспільство фактично 

ототожнюється з державою (А. де Токвіль та А. Грамші). 

Громадянське суспільство в особі самодіяльних асоціацій людей, які 

покликані виражати та захищати групові та індивідуальні інтереси і права, 

завжди вступають в особливі відносини з державою. Для розуміння характеру 

відповідних відносин необхідно мати на увазі, що якщо держава знає різні форми 

правління різних класів – демократичні, диктаторські чи монархічні, то для 

громадянського суспільства на рівні політики характерна лише демократична 
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форма існування. Чим більше розвинене громадянське суспільство, тим ширша 

основа з’являється для демократичних форм держави та навпаки, чим менше 

розвиненим є громадянське суспільство, тим більше ймовірність є існування 

авторитарних та тоталітарних політичних систем. Як на думку Дж. Коен та Е. 

Арато, авторитарна та тоталітарна влада з властивим для них типами організації 

політичної системи взагалі виключають можливості існування громадянського 

суспільства як такого.  

Головною працею Дж. Коена та Е. Арато є «Громадянське суспільство та 

політична теорія», де професор Колумбійського університету та політолог 

запропонували п’ятичастинну модель, в рамках якої є відмінності між державою, 

політичним суспільством, громадянським суспільством, економічним 

суспільством та економікою. 

Джин Л. Коен та Ендрю Арато розрізняють громадянське суспільство та 

суспільство в широкому сенсі. Дослідники обґрунтовують ідею про те, що 

громадянське суспільство виконує функцію інтегративної підсистеми 

суспільства, «сфери суспільства, що складається з нормативно-правових 

компонентів і принципів асоціації». Дана сфера іменується найбільш актуальною 

реконструкцією поняття громадянського суспільства, і такий підхід видається 

найбільш конструктивним для вивчення проблематики громадянського 

суспільства. 

У п’ятичастинній моделі громадянське суспільство постає сферою 

соціальної взаємодії, відмінною від економіки, яка відноситься до механізмів, які 

забезпечують циркуляцію товарів та грошей, і державного апарату. За 

визначенням Джин Л. Коен, політичне суспільство включає політичні партії, 

політичні організації та політичні публічні інститути, такі як парламенти і 

конгреси. Саме ця модель може служити ефективним інструментом критичного 

аналізу сучасних демократичних інститутів і самої держави як такої. 

Політичне і економічне суспільства виникають на основі громадянського 

суспільства, їх об'єднує ряд загальних організаційних форм: 

інституціоналізуються вони за допомогою прав, зокрема, політичних прав і прав 

власності і є продовженням тих прав, що стоять на захисті громадянського 
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суспільства. Проте актори політичного і економічного товариств є 

безпосередніми учасниками здійснення державної влади і економічного 

виробництва, завдання їх є контролювати відповідну сферу. Вони не можуть 

дозволити собі поставити стратегічні і інструментальні критерії в залежність від 

характерних для громадянського суспільства типів нормативної інтеграції та 

публічної комунікації. Політична ж роль громадянського суспільства пов'язана з 

впливом через демократичні асоціації та публічну сферу. Тому в соціально-

політичній структурі суспільства виникає політичне суспільство, як якийсь 

посередник між громадянським суспільством і державою, стабільно працюючий 

на постійній основі. 

Модель «громадянське суспільство –  політичне суспільство – держава –  

економічне суспільство – економіка» дозволяє бути над протилежними 

поглядами на роль держави в демократичній системі. У взаємовідносинах між 

громадянським суспільством, економікою, економічним суспільством, 

політичним суспільством і державою існує механізм зворотного зв'язку. Роль 

держави в розвитку громадянського суспільства не повинно ототожнюватися з 

розвитком певних поглядів громадянського суспільства на те, що є спільне благо.  

Для покращення функціональної можливості громадянського суспільства 

ефективно взаємодіяти з політичним суспільством та державою, воно має бути 

забезпечене правом законодавчої ініціативи, правом контролю та моніторингу 

діяльності виконавчих структур та органів місцевого самоврядування, що у 

результаті дасть можливість ефективно застосувати правила прямої демократії, 

а також активізувати громадсько-політичну та соціальну активність. 

Функціональна взаємодія громадянського суспільства та держави 

базується на сукупності об’єктивних вертикальних та горизонтальних зв’язків, 

де інституції громадянського суспільства повинні делегувати державним 

структурам функції та обов’язки, які знаходяться за межею їх можливостей та 

компетенції, і відповідно,  такий же принцип стосується держави. Така модель 

взаємодії держави, як головного політичного інституту та громадянського 

суспільства як сукупності активних громадян має на меті визначити сфери 
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впливу та повноваження (на основі необхідності та доцільності), заперечуючи 

надмірне втручання однієї зі сторін в іншу.  

В Україні можна простежити партнерську модель взаємодії 

громадянського та політичного суспільства, при якій державні органи розуміють 

важливість незалежних неурядових організацій і не намагаються ними керувати, 

а приймають участь у різних формах діалогу, у вигляді «переговорних 

майданчиків» та інших форм. Важливим критерієм для існування подібної 

моделі є розуміння відповідальними представниками органів влади важливості 

самого феномена громадського контролю. 

Активна участь громадськості в управлінні, що передбачає партнерство 

між органами влади та інститутами громадянського суспільства, є ще не досить 

поширеним явищем. Йдеться не просто про врахування думок громадян 

органами влади, а про співпрацю та здійснення спільних проектів на всіх етапах 

процесу ухвалення рішень. Партнерство передбачає, наприклад, визначення 

порядку денного, переліку питань, розроблення документів, ухвалення рішень та 

їх виконання, делегування конкретного завдання громадському сектору. Тобто 

організації можуть наділятися завданнями та функціями з боку держави для 

задоволення потреб конкретних цільових груп. Такий формат роботи охоплює 

представників громадськості, які займають місце за столом поруч із 

представниками державних органів. Тобто партнерство розглядається як чинник 

політичної та соціальної стабільності, формування нових цивілізованих відносин 

між владою та інститутами громадянського суспільства, заснованих на 

консенсусі інтересів. 

Партнерство передбачає спільну відповідальність суб’єктів взаємодії на 

кожному етапі ухвалення політичних рішень. Особливої актуальності 

партнерство набуває під час розроблення політики (визначення порядку денного) 

або реалізації політики. Інструментами й механізмами партнерства є:  спільне 

розроблення; спільне ухвалення рішень; стратегічне партнерство. 

Що ж стосується залучення інститутів громадянського суспільства до 

безпосередньої реалізації заходів та програм у межах здійснення державної чи 
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регіональної політики у різних сферах, то це має низку переваг порівняно з їх 

реалізацією силами органів державної влади.  

- визначення та забезпечення найбільш ефективної моделі взаємодії 

політичного суспільства та громадянського суспільства є  необхідною умовою 

політичної модернізації та демократизації, прямим шляхом до політичної 

стабільності будь-якої держави, так як ефективна взаємодія між сторонами має 

за основу збалансування інтересів кожної зі сторін, а взаємовигідне партнерство 

на основі паритетного соціального діалогу сприяє не тільки вдосконаленню та 

підвищенню ефективності соціальної політики, але і стабілізації всього 

суспільства в цілому. 

Громадянське суспільство - це мозаїка, складена з окремих індивідів, 

класів, груп і інститутів, взаємодія яких регулюється громадянським правом і які,  

безпосередньо не залежать від політичної держави. Політичне суспільство 

(партії, політичні організації, органи публічної політики) – це та арена, в якій 

представлені громадяни, тому їх погляди агреговані в конкретні вимоги та 

пропозиції щодо політики. У цьому відношенні політичне суспільство 

функціонально відрізняється від громадянського суспільства, де окремі групи 

формулюють свої інтереси. 
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