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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розвиток України як суверенної і незалежної, 

демократичної, соціальної правової держави, в якій людина, її життя та 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека, згідно зі статтями 1 і 3 

Конституції України, визнаються найвищою цінністю, стає ефективним лише 

за умови буття та дієвості гармонійно розвиненого громадянського 

суспільства. Саме громадянське суспільство та його інститути у XXI ст. 

стали надійними партнерами держави і, водночас, суб’єктами, що 

забезпечують громадський контроль і здійснюють інші конституційні форми 

впливу на органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб. 

Громадянське суспільство нині стає центром відомої ціннісної тріади 

конституціоналізму «людина – суспільство – держава», а його визначальною 

властивістю стає перманентний розвиток і, водночас, збереження сталого 

функціонування. 

Гармонійно розвинене громадянське суспільство є, з одного боку, 

реалізованою конституційно-правовою ідеєю, що отримала свої витоки іще з 

часів Античності і знайшла логічне теоретико-методологічне і законодавче 

закріплення в Європі та в Україні в XVIII – XX ст.ст., починаючи із 

унормування в Конституції Пилипа Орлика 1710 р. засад тогочасної 

козацької громади. З іншого боку, громадянське суспільство – це соціальне 

середовище, що продукує новітні ідеї, сенси і виклики розвиткові 

конституціоналізму, державотворення і правотворення в Україні та інших 

державах світу. Саме постійний розвиток, взаємодія та конкуренція 

громадянського суспільства і правової держави в конституційно-правовій 

площині стають нині рушійною силою соціального прогресу. 

Безпрецедентна активність громадських організацій, волонтерських 

рухів і інших традиційних та нових інститутів громадянського суспільства в 

Україні під час Євромайдану 2013 р., Революції Гідності 2014 р. та в наступні 

роки сприяла формуванню новітньої парадигми національного 



 5 

державотворення, яка ознаменувалася переходом від опіки держави 

розвитком громадянського суспільства до визнання рівного публічного 

партнерства держави, громадянського суспільства. У контексті 

започаткованої главою держави у 2015 р. конституційної реформи, 

перспективи закріплення основ вільного розвитку та функціонування 

громадянського суспільства і правової держави в оновленому Основному 

Законі є не лише об’єктивними, але і бажаними. 

Конституювання засадничих ідей розвитку та функціонування 

громадянського суспільства в Україні потребує врахування як позитивних 

міжнародних стандартів і зарубіжних практик вирішення подібних проблем, 

так і досліджень вітчизняних ідеологічних витоків та досвіду унормування 

конституційно-правових основ діяльності громадянського суспільства. Разом 

із тим, монографічні роботи відповідного змісту в науці конституційного 

права залишаються поодинокими. Серед них можна назвати лише роботу 

Г. Берченка «Громадянське суспільство в Україні: конституційний аспект» 

(2014 р.). 

Водночас в активі конституційно-правових досліджень окремих 

проблем громадянського суспільства та його інститутів слід відзначити праці 

таких вітчизняних учених, як: М. Баймуратов, Ю. Барабаш, О. Батанов, 

С. Бобровник, Ж. Дзейко, В. Ковальчук, М. Козюбра, А. Колодій, А. Крусян, 

Н. Кузнєцова, П. Любченко, Р. Максакова, О. Марцеляк, Н. Мяловицька, В. 

Нестерович, М. Оніщук, В. Погорілко, Х. Приходько, В. Речицький, М. 

Савчин, А. Селіванов, В. Серьогін, О. Скрипнюк, І. Сліденко, О. Совгиря, Ю. 

Тодика, В. Федоренко, О. Фрицький, В. Шаповал, Ю. Шемшученко, А. Янчук 

та ін. 

Також слід відзначити вагомий внесок у дослідження проблем 

громадянського суспільства таких зарубіжних вчених, як: Е. Арато, А. фон 

Гайек, М. Говард, Дж. Голдстоун, Дж. Зіммерман, Г. Кельзен, Дж. Кін, 

Д. Коен, Д. Кола, О. Лейст, Т. Парсонс, Й. Ріттер, Л. Саламон, Р. Свіфт, А. 

Селігман, Д. Хелд, Ф. Фукуяма, С. Хантінгтон, Д. Хелд, Д. Штюдеман та ін. 
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Але, незважаючи на увагу вітчизняних і зарубіжних науковців до 

громадянського суспільства, а також його взаємодії з державою, відсутність 

комплексних монографічних досліджень, присвячених проблемам 

конституційних основ розвитку та функціонування громадянського 

суспільства в Україні, а також недосконалість відповідних положень чинного 

конституційного законодавства та правотворчої практики вказують на 

нагальну потребу проведення наукового дослідження у цій сфері, його 

теоретичну та практичну значимість. 

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

Тема дисертаційного дослідження за своїм змістом та спрямованістю 

відповідає Пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки на період до 

2020 року, визначеним Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки» від 11.07.2001, а також Пріоритетним напрямам розвитку 

правової науки на 2011–2015 рр., затвердженим 24 вересня 2010 р. 

загальними зборами Національної академії правових наук України. 

Дисертаційне дослідження виконано в рамках теми комплексних 

наукових досліджень Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, є складовою загальної наукової теми «Доктрина права і правової 

системи України: теоретичний і практичний аспекти» (тема № 11 БФ 042-01, 

державний реєстраційний № 0111U008337), роль автора у виконанні якої 

полягала у розробці теоретико-методологічних підходів щодо 

конституційного забезпечення рівного партнерства громадянського 

суспільства та держави. 

Тема дисертації затверджена рішенням Вченої ради Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 24 червня 2011 р. 

(протокол № 9) та уточнена рішенням Вченої ради Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 24 березня 2014 р. (протокол № 5). 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у формуванні 

цілісної теорії конституційно-правових основ розвитку та функціонування 

громадянського суспільства в Україні, його взаємодії з державою у сфері 
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захисту конституційних прав і свобод людини, утвердження верховенства 

права та демократії, а також в обґрунтуванні пропозицій щодо вдосконалення 

відповідної конституційної правотворчої та правозастосовної діяльності. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність формування та 

послідовного вирішення наступних задач: 

– обґрунтувати поняття і сутності ознаки конституційно-правових 

основ розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні; 

– узагальнити та систематизувати вітчизняні і зарубіжні теоретико-

методологічні надбання щодо конституційних основ розвитку та 

функціонування громадянського суспільства та обґрунтувати перспективну 

методологію досліджень проблем громадянського суспільства в Україні; 

– визначити міжнародні стандарти у сфері розвитку і функціонування 

громадянського суспільства та його інститутів і джерела їх закріплення; 

– виявити особливості унормування засад організації та діяльності 

громадянського суспільства в конституційному законодавстві України і 

зарубіжних держав; 

– узагальнити і проаналізувати передумови утвердження 

конституційних засад розвитку та функціонування громадянського 

суспільства; 

– періодизувати основні етапи становлення та розвитку конституційних 

основ громадянського суспільства в Україні, здійснити правову 

характеристику виявлених періодів; 

– виявити і систематизувати основні тенденції модернізації 

конституційних основ громадянського суспільства в Україні та за кордоном, 

насамперед, у державах-учасницях ЄС; 

– визначити та систематизувати основні функції громадянського 

суспільства, здійснити їх конституційно-правовий аналіз; 

– виявити внутрішню побудову громадянського суспільства в Україні 

та її елементний склад; 
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– обґрунтувати особливості конституційно-правового статусу 

інститутів громадянського суспільства в Україні; 

– розкрити сутність, зміст і принципи функціонування конституційно-

правового механізму взаємодії громадянського суспільства та Української 

держави; 

– встановити основні конституційні форми участі громадян та 

інститутів громадянського суспільства в управлінні державними справами в 

Україні; 

– визначити особливості законодавчого механізму сприяння участі 

держави в розвиткові громадянського суспільства; 

– виробити конкретні пропозиції практичного характеру щодо 

вдосконалення конституційних основ розвитку та функціонування 

громадянського суспільства в контексті роботи Конституційної комісії над 

оновленням Основного Закону та діяльності Верховної Ради України щодо 

законодавчого забезпечення впливу громадян і інститутів громадянського 

суспільства на участь в управлінні державними справами. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з розвитком і 

функціонуванням громадянського суспільства, його впливом на 

державотворення та правотворення, на захист прав і свобод людини, 

утвердження верховенства права та демократії в Україні. 

Предметом дослідження є конституційно-правові основи розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в Україні. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою 

дисертаційного дослідження є система загальних світоглядних 

методологічних принципів (діалектичний, історичний, детерміністичний та 

ін.) і спеціальних юридичних методів наукових досліджень, спрямованих на 

всебічне пізнання доктринального, правозахисного, правотворчого та 

правозастосовного потенціалу громадянського суспільства, стану й 

перспектив унормування конституційних основ розвитку і функціонування 

громадянського суспільства в Україні та досягнення мети і задач цієї роботи. 
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Всебічне застосування отримав діалектичний методологічний принцип, 

який дозволив дослідити громадянське суспільство в його безперервному 

розвитку, що черпає свій потенціал з єдності та боротьби суперечностей з 

державою, яка виступає партнером і, водночас, антиподом для інтересів 

громадянського суспільства. Осягнути походження громадянського 

суспільства, його генезис і різні історичні форми буття та функціонування, 

усвідомити безперервність розвитку громадянського суспільства в Україні та 

в Європі в цілому дозволяє застосування в дослідженні історичного 

світоглядного методологічного підходу. 

Важливим для результатів цього дослідження стало й застосування 

системного методологічного підходу до пізнання конституційних основ 

громадянського суспільства в Україні. Це дозволило обмежитись 

раціональним переосмисленням оціночних суджень про громадянське 

суспільство та його місію на користь детального дослідження системи і 

структури громадянського суспільства, взаємозв’язків між його основними 

інститутами тощо. Разом із цим, у роботі враховано й конституційну 

феноменологію громадянського суспільства: не будучи, на відміну від народу 

чи територіальних общин, суб’єктом публічно-владних відносин, 

громадянське суспільство здійснює визначальний вплив на державотворчі та 

правотворчі процеси в Україні. 

Поряд зі світоглядними методологічними підходами у дисертації 

застосовано систему спеціальних юридичних методів. У першу чергу, 

йдеться про діяльнісний метод пізнання розвитку і функціонування 

громадянського суспільства, застосування якого дозволило пізнати 

державотворчий та правотворчий потенціал громадянського суспільства і 

його інститутів (розд. 1, 3). Використання методу конституційної 

компаративістики дозволило здійснити порівняльно-правовий аналіз 

зарубіжних практик унормування основ громадянського суспільства в 

конституціях і конституційних актах (підрозд. 1.4), виокремити найбільш 

перспективні з них для України. Системно-структурний метод сприяв 
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пізнанню конституційного механізму забезпечення взаємодії між 

громадянським суспільством і його інститутами (розд. 4). Важливим для 

дослідження є й прогностичний метод, який дозволяє визначити шляхи і 

перспективи розвитку громадянського суспільства в трансформаційний 

період (підрозд. 2.4.). Комплексне застосування зазначених методологічних 

принципів і спеціальних юридичних методів дозволило досягнути 

поставленої мети дисертаційного дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

нових теоретико-методологічних підходів щодо з’ясування та вирішення 

теоретичних і практичних проблем, які виникають у процесі генезису 

громадянського суспільства та його взаємодії з державою, іншими 

суб’єктами конституційних правовідносин у сфері захисту прав і свобод 

людини та утвердження верховенства права і демократії. На їх основі 

сформульовано цілісну теорію конституційних основ розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в Україні, обґрунтовано 

пропозиції щодо вдосконалення Конституції та законів України, відповідної 

правотворчої та правозастосовної діяльності. 

Конкретними результатами запропонованого дослідження, що містить 

наукову новизну, слід визнати такі: 

вперше: 

– визначено конституційні основи громадянського суспільства як 

систему ідей, ідеалів, переконань та принципів про сутність і зміст 

громадянського суспільства, його мету, функції, структуру та призначення в 

суспільстві і державі, державотворчий та правотворчий потенціал, 

розвинених у вітчизняній доктрині конституціоналізму і комплексно 

унормованих у Конституції та актах конституційного законодавства України; 

– обґрунтовано висновок про те, що утвердження конституційних основ 

громадянського суспільства стало результатом і наслідком розкриття його 

державотворчого потенціалу, закріпленого в перших європейських і 

американських конституціях в XVIII – XIX ст.; 
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– періодизовано дев’ять етапів генезису конституційних основ 

громадянського суспільства в Україні від часів утвердження первинної 

громадської спільноти у IX ст. в Київській Русі до трансформації 

громадянського суспільства як рівного партнера держави під впливом 

Революції Гідності 2014 р. і наступних євроінтеграційних процесів в Україні; 

– визначено міжнародні стандарти розвитку та функціонування 

громадянського суспільства як системи загальновизнаних принципів 

міжнародного права, а також рекомендацій, розроблених державами і 

міжнародними організаціями у сфері реалізації прав людини на участь в 

управлінні державними справами і свободу асоціацій, створенні та діяльності 

різних інститутів громадянського суспільства та їх об’єднань, та 

обґрунтовано їх визначальний вплив на конституційну доктрину і практику в 

Україні; 

– виявлено, що магістральними напрямами удосконалення 

конституційних основ громадянського суспільства в Україні є: саморозвиток 

і демократизація самого громадянського суспільства та його інститутів; 

удосконалення Конституції та актів чинного законодавства, що визначають 

партнерство громадянського суспільства і держави; пошук нових 

конструктивних форм та інститутів реалізації відповідного громадсько-

державного партнерства в конституційно-правовій площині; 

– систематизовано функції громадянського суспільства, основними з 

яких є: установча; легітимізації; функція громадського контролю; 

правозахисна; правотворча; правозастосовна; кадрового рекрутингу 

політиків, державних службовців і службовців органів місцевого 

самоврядування, бізнес-персоналу тощо; 

– визначено конституційні принципи громадянського суспільства як 

керівні ідеї та загальновизнані ідеали розвитку і функціонування 

громадянського суспільства, унормовані в Конституції та законах України, 

інших актах чинного законодавства, та виокремлено: універсальні, або 

загальні, що притаманні розвиткові всього громадянського суспільства в 
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цілому та закріплені в Конституції України; інституційні, або спеціальні, які 

характерні для самостійних інститутів громадянського суспільства; 

– сформульовано концепцію багаторівневої внутрішньої побудови 

громадянського суспільства в Україні на партнерських (горизонтальних) 

засадах, що визначається формулою «громадянин – громадськість – інститут 

громадянського суспільства»; 

– обґрунтовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення 

конституційних основ розвитку та функціонування громадянського 

суспільства на засадах рівного партнерства з державою шляхом унормування 

відповідного положення у ст. 15 Конституції України, а також необхідність 

прийняття Закону України «Про публічні консультації», що випливає зі 

змісту ст. 38 Основного Закону; 

удосконалено: 

– визначення конституційної категорії «громадянське суспільство» як 

історично сформованої, цілісної системи самостійних і завершених 

суспільних відносин та незалежних від держави суб’єктів, що в легітимний 

спосіб забезпечують, на засадах рівного партнерства з державою, реалізацію 

та захист конституційних прав і свобод людини, її законних інтересів, 

утвердження демократії та верховенство права, а також беруть участь в 

управлінні державними справами, впливають на конституційну правотворчу і 

правозастосовну діяльність; 

– поняття функцій громадянського суспільства як основних видів і 

напрямів його діяльності у всіх сферах життєдіяльності суспільства та 

держави, у формах і методах, передбачених Конституцією та законами 

України і їх систематизацію; 

– методологію конституційно-правових досліджень проблем розвитку 

та функціонування громадянського суспільства і його інститутів на основі 

комплексного застосування світоглядних методологічних підходів 

(діалектичного, історичного, системного, детерміністичного та ін.) і 

спеціальних методів юридичних досліджень (системно-функціонального, 
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історично-ретроспективного, формально-догматичного, соціологічного, 

компаративістського, синергетичного та ін.); 

– визначення інституту громадянського суспільства як усталеної 

системи відносин і суб’єктів громадянського суспільства, легалізованої 

відповідно до Конституції та законів України, організаційної форми 

цілеспрямованої діяльності громадян у сфері захисту прав і свобод людини, 

утвердження верховенства права та демократії; 

дістали подальшого розвитку: 

– вчення про засадничий вплив Конституції Пилипа Орлика 1710 р. на 

формування конституційних засад розвитку самоврядної козацької громади, 

в якій козацька старшина гарантувала соціальний захист селян, козацьких 

вдів і дітей, як історичного типу громадянського суспільства в Україні в 

бездержавний період; 

– систематизація основних форм участі інститутів громадянського 

суспільства в управлінні державними справами в Україні (громадські 

консультації, громадські слухання, участь у роботі громадських рад тощо) 

та ін. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані у 

дисертації пропозиції і висновки можуть бути використані: 

– у науково-дослідних цілях – для подальшого опрацювання 

конституційно-правової (теоретичної та практичної) проблематики, 

пов’язаної з розвитком і функціонуванням громадянського суспільства та 

його основних інститутів, їх взаємодією з державою, з метою захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина, утвердження 

верховенства права та демократії; 

– у правотворчій діяльності – для теоретико-методологічного 

обґрунтування змін до Конституції України щодо забезпечення рівного 

партнерства громадянського суспільства і держави та сприяння державою 

розвиткові інститутів громадянського суспільства; для розроблення проекту 

Закону України «Про публічні консультації»; 
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– у правозастосовній практиці – для оптимізації процедур легалізації 

інститутів громадянського суспільства та упередження конституційних 

деліктів у контексті неправомірного використання органами державної влади 

і органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами ст. 38 

Основного Закону про право громадян на участь у виборах і референдумах 

(Акт впровадження результатів дисертаційного дослідження в діяльності 

Конституційного Суду України від 16 червня 2014 р.; 

– у навчальному процесі – для підготовки відповідних розділів 

навчальних видань із конституційного права України, конституційного 

права зарубіжних країн, а також для навчально-методичного забезпечення 

викладення відповідних навчальних дисциплін у вищих навчальних 

закладах юридичного профілю (Акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в навчальний процес юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 16 квітня 

2015 р. № 17-56/32). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

оприлюднені у доповідях та виступах автора на десяти міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, «круглих столах», інших 

науково-комунікативних заходах, проведених в Україні та за кордоном, 

зокрема: «Актуальні питання державотворення в Україні (м. Київ, 21 квітня 

2011 р.); «Конституция, конституционализм, конституционализация 

правовых систем: актуальное соотношение понятий и трендов» (г. Тверь, 17–

18 мая 2013 г.); «Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в 

Україні» (м. Одеса, 5–6 липня 2013 р.); «Правовое регулирование 

сотрудничества Украины и Молдовы с Европейским Союзом» (г. Кишинев, 

6–7 июня 2014 г.); «Сучасне правотворення: питання теорії та практики» (м. 

Дніпропетровськ, 1–2 серпня 2014 р.); «Правовые реформы в Молдове, 

Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов» (г. Кишинев, 

7–8 ноября 2014 г.); «Держава і право: проблеми становлення і стратегія 

розвитку» (м. Ужгород, 14–15 листопада 2014 р.); «Права людини в Україні в 
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сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення» (м. 

Київ, 10 грудня 2014 р.); «Реформування публічної служби в Україні з 

урахуванням кращих західноєвропейських практик та досвіду Швейцарської 

Конфедерації» (м. Київ, 21 квітня 2015 р.) та ін. 

Публікації. Основні положення та результати дослідження дисертації 

знайшли відображення в індивідуальній монографії, 41 науковій публікації, 

серед яких 33 – самостійно підготовлені статті (у тому числі 8 статей – у 

виданнях, включених до міжнародних науково метричних баз «Index 

Copernicus International», «Hein Online» і «Citefactor», і 4 статті – у наукових 

виданнях іноземних держав), 8 матеріалах і тезах доповідей на науково-

практичних конференціях та «круглих столах», 3 із яких видано за кордоном. 



 16 

РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

1.1. Конституційно-правові основи громадянського суспільства: 

поняття, сутність, ключові ознаки  

 

Становлення та розвиток громадянського суспільства, його 

конструктивна взаємодія з державою при утвердженні ідей і ідеалів 

демократії та верховенства права, а також конституювання основоположних 

засад формування та функціонування громадянського суспільства стали 

невід’ємною складовою сучасного конституціоналізму, як доктрини та 

конституційної правотворчої й правозастосовної діяльності. Гармонійно 

розвинене громадянське суспільство нині стало, з одного боку, реалізованою 

конституційно-правовою ідеєю, що отримала свої витоки з найдавніших 

часів і знайшла своє сучасне теоретико-методологічне оформлення в XIX-XX 

ст., а з іншого – тим соціальним середовищем, що продукує новітні виклики і 

сенси розвитку конституціоналізму, державотворення та правотворення в 

Україні та інших державах світу в XXI ст. 

Сучасний розвиток людства ознаменувався не лише боротьбою 

цивілізацій, про що, зокрема, свідчить неоднозначний феномен т.з. 

«Ісламської держави» (ІГ), а й конкуренцією цінностей. Свого часу відомий 

американський мислитель С. Хантінгтон писав у своїй відомій роботі 

«Зіткнення цивілізацій» (1996 р.), що «… найважливіший урок цивілізації 

полягає в тому, що багато подій є ймовірними, але немає нічого 

невідворотного. Цивілізації можуть змінюватися і насправді змінюються й 

оновлюються» [400; c. 495]. Не стала винятком і Західна цивілізація, 

визначальними цінностями якої, в найбільш загальному вигляді, нині є 

людина, її права та свободи, громадянське суспільство, демократія, 

верховенство права, правова держава, конституція.  

Дійсно, громадянське суспільство є універсальною конституційною 
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цінністю, насамперед, для Західної цивілізації. І за часів Античності, коли 

koinonia politike була зручною та бажаною формою співіснування вільних 

громадян, і в XXI ст., коли громадянське суспільство виступає на перший 

план конституційного державотворення та правотворення і все частіше 

конкурує з народом і територіальними громадами на тлі кризи 

безпосереднього та представницького народовладдя та посилення 

партиципаторної демократії, громадянське суспільство було не лише 

елементом правової дійсності, а й надпривабливою ідеєю щодо майбутнього 

людства. Як писав свого часу М. Бакунін у роботі «Наука та народ»: «Що ми 

шукаємо? Чого ми хочемо? Того ж самого, що хотіли і чого прагнули живі 

люди всіх часів і всіх держав: Істини, Справедливості та Свободи» [9; c. 369]. 

Саме ці конституційні імперативи мислителі минулих часів і вчені-

конституціоналісти вбачають у громадянському суспільстві нині. 

Конституційне право XXI ст. складно уявити поза межами парадигми 

взаємовідносин «людина – громадянське суспільство – держава», яка, на 

наше переконання, становить серцевину змісту сучасного конституційно-

правового регулювання. З одного боку, людина, її життя та здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість і безпека, законні інтереси, конституційні права та 

свободи, відповідно до статті 3 Конституції України, є головним обов’язком 

держави. З іншого – події останнього сторіччя в Україні та у світі в цілому 

переконливо доводять, що свої обов’язки перед людиною держава здійснює 

ефективно лише за умови існування громадського контролю та налагодження 

паритетних, соціально відповідальних відносин між державою, 

громадянським суспільством і бізнесом із метою утвердження, реалізації та 

захисту основоположних прав і свобод. При цьому, громадянське суспільство 

у згаданій тріаді, в силу важливості свого соціального статусу, відіграє 

найважливішу роль. 

Безпрецедентна соціальна активність громадських організацій, 

волонтерських рухів, добровольчих батальйонів і інших традиційних та 

нових інститутів громадянського суспільства в Україні в 2013-2015 роках 
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сприяла формуванню «соціального капіталу» та утвердженню новітньої 

парадигми національного державотворення, яка ознаменувалася переходом 

від опіки держави щодо розвитку громадянського суспільства до постановки 

питання про рівне публічне партнерство держави, громадянського 

суспільства та його інститутів. 

Відомо, що категорія «громадянське суспільство» сформувалася 

історично та стала продовженням практик спільного життя людей і уявлень 

про ідеальні спільноти. Різні типи, види і форми громадянського суспільства 

були притаманні різним народам у різні історичні епохи. Сучасні правознавці 

знаходять витоки громадянського суспільства ще за часів утворення перших 

держав у світі (Елам, Єгипет, Ванланг, Шан-Інь, Куш, Ямато та ін.) та 

апелюють до традицій саморегуляції відносин між людьми через соціальні 

норми і створення колективів.  

Але свого сучасного значення та поширення в науці категорія 

«громадянське суспільство», будучи привнесеною в суспільне життя Західної 

Європи з часів Античності, набуває лише в XVII-XIX ст. під впливом робіт 

Дж. Лока (авт. – у багатьох джерелах використовується «Дж. Локк»), Т. 

Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є, А. Фергюсона, А. де Токвіля, І. Канта, Г. 

Гегеля та інших мислителів, а також завдяки розвитку практики класичного 

європейського та американського конституціоналізму, позитивні здобутки 

якого закріплювалися в перших конституціях і конституційних актах. Але 

єдності поглядів на громадянське суспільство та способів його легітимації в 

конституційному праві не існувало ні раніше, ні зараз. 

Особливості термінологічних інтерпретацій поняття «громадянське 

суспільство», які тривають у західноєвропейській правовій думці донині, 

окрім історичних трансформацій цієї категорії, пояснюються 

неоднозначністю самого слова «суспільство» та його спорідненістю з 

категорією «спільнота». Спочатку сформовані Аристотелем у VI ст. до н.е. в 

його відомій «Політії» категорія koinonia politike і polis («політична 

спільнота» і «суспільство») трансформується в римському праві в латинські 
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категорії politica communicacso та societas civilis [427; p. 365]. Разом із тим, це 

традиційне для сучасної правової науки твердження потребує свого 

уточнення. 

У свою чергу, Дж. Фінніс зазначав, що більшість із того, що 

Аристотель сказав, чи міг сказати про koinonia, було сказано пізніше Св. 

Августином стосовно societas та vita socialis. Фердинад Тьйонніс в 60-х роках 

минулого століття, вивчаючи соціологічну спадщину Г. Мейна (розмежував 

категорії «договір» і «статус») і Е. Дюркгейм (диференціював категорії 

«механічна солідарність» і «органічна солідарність»), запропонували 

розмежовувати між собою дві споріднені категорії – спільнота («community»), 

об’єднана на основі інстинктів і традицій, і суспільством («society»), в якому 

переважає раціональний особистий інтерес. 

З іншого боку, Т. Гілбі протиставляє спільноту, витоки якої пов’язані з 

інстинктами, природними зв’язками, масовим тиском тощо, не 

«раціональному» порядку договірних і подібних відносин, а communicatio 

amicorum, тобто, дружбі чи товариству в повному сенсі цього слова. Подібна 

термінологічна розбіжність між категоріями «спільнота» та «суспільство», на 

думку Дж. Фінніса, пояснюється тим, що «між ними не існує жодного 

постійного резонансу чи конотації і, таким чином, вони можуть умовно 

вживатися як протилежні чи недиференційовані в процесі аналізу» [392; c. 

199-200].     

До того ж, улюблена до цитування більшістю дослідників «koinonia 

politike» Аристотеля зазнала серйозних змістовно-семантичних 

трансформацій у процесі перекладу відповідних творів у середньовічній 

Європі. За свідченням французького дослідника Д. Коли «Політія» 

Аристотеля була перекладена на латинь лише в XIII ст. Вільємом із Мербека. 

Натомість широкій громадськості стала відома лише після перекладу, 

здійсненого в XIV ст. Леонардо Бруні. У своїй праці Д. Кола навіть наводить 

таблицю, в якій порівнює переклад термінів «koinonia politike» і «polis» 36 

мислителями від Р. Гроссетесте у 1253 р. – до П. Піллегріна в 1990 р. Із цієї 
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таблиці стає зрозумілим, що категорія «societas civilis» вводиться в науковий 

обіг Гілесем із Риму в 1277-1279 рр. і Л. Бруні в 1438 р., а термін «polis» 

поступово став застосовуватися для позначення держави: «civitas» (Вільєм із 

Мербека, 1260-1264 рр.), «Stato» (Б. Сегні, 1550 р.), «Etat» (Г. Міллон, 1803 

рік) і ін.) [427; p. 365-368]. Надалі стала відомою в Європі як civil society в 

англійській мові, societe civile – у французькій та burgerliche Gesellschaft – у 

німецькій традиції. Це дозволяє стверджувати, що громадянське суспільство 

та уявлення про нього залишаються надбанням переважно західної 

цивілізації. У більшості східних мов складно знайти відповідник цій 

категорії. 

Отже, можемо зробити висновок, що за часів Античності категорія 

«koinonia politike» передавала властиві для тогочасного суспільства ідеали 

мирного співіснування вільних людей – «взаємопов’язаність вільних, 

чеснотливих людей, які набувають соціального стану громадян» [95; c. 12]. 

Ця категорія вживалася поряд з іншими спорідненими категоріями («polis», 

«community», «society» і ін.), не була занадто популярною, оскільки майже не 

зустрічається в творах інших мислителів Стародавньої Греції та отримала 

різноманітні наукові інтерпретації, починаючи із XVII, коли ідеї та ідеали 

Античності модернізувалися філософами часів Відродження відповідно до 

запитів новонароджуваного буржуазного суспільства. Останнє тяжіло не 

лише вийти за межі банальної суспільної основи монархій, а й претендувало 

на закріплення в праві свого особливого статусу в стосунках із державою. 

Як і більшість світоглядних цінностей римського права, привнесених у 

Західну цивілізацію через католицьку церкву, громадянське суспільство 

привертає увагу духовенства (А. Блаженний, Т. Аквінський). Ідеали koinonia 

politike, описані Аристотелем, використовувалися для обґрунтування 

спільного життя вільних громадян у християнській общині. Схожі ідеї 

отримали своє поширення в багатьох релігійних діячів, зокрема, й в 

«Учительському Євангелії» (1616 р.) П. Могили.    
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Розвиток держав Західної Європи і зміна соціального складу їх 

населення, зростання самосвідомості міського населення та формування 

інституту громадянства як приналежності не лише до держави, а й до 

громади, поставили нові виклики перед мислителями нового часу. Погляди 

Н. Макіявеллі, Ж. Бодена, Г. Гроція й ін. на державу як на «суспільство 

вільних людей, що створюється заради дотримання права та загальної 

користі» [48; c. 68], не давали відповіді на питання про перспективи розвитку 

нового, буржуазного суспільства та його стосунків із державою. 

Але упродовж нетривалого часу концепт громадянського суспільства, 

що поклав початок сучасним уявленням про сутність і зміст цієї категорії, 

був обгрунтований Т. Гоббсом і розвинений Дж. Локом, Б. Спінозою, Ж.-Ж. 

Руссо, Ш. Монтеск’є та ін. Так, Т. Гоббс у своєму «Левіафані» (1651 р.) 

сформував концепт «держави, що забезпечує безпеку», який зумовлювався 

необхідністю вибору між війною та громадянським суспільством. Натомість 

Дж. Лок у своїй теорії «конституційної держави» передбачив, що 

громадянським суспільством, в якому всі індивіди рівні перед Законом, ті, 

хто управляють, є піклувальниками тих, ким управляють [101; c. 83, 87, 89].  

Найбільш відомими і популярними у сучасників залишаються погляди 

на громадянське суспільство І. Канта, Й. Фіхте та Ф. Гегеля. Так, Г. Гегель 

дійшов до висновку, що життя громадянського суспільства відрізняється від 

життя як сім’ї, так і від публічного життя держави. Воно включає ринкову 

економіку, соціальні верстви, корпорації та інститути, завданням яких є 

забезпечення життєдіяльності суспільства. При цьому, у концепції взаємодії 

громадянського суспільства та держави домінує не громадянське суспільство, 

а конституційна держава [62; c. 79]. Г. Гегель не уявляв громадянське 

суспільство без держави. 

Громадянське суспільство, на думку Г. Гегеля, – це система потреб, 

заснована на приватній власності, а також релігія, сім’я, стани, державний 

устрій, право, мораль, обов’язок, культура, освіта, закони та породжені ними 

юридичні взаємозв’язки суб’єктів. Право, мораль, моральність він вважав 
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послідовними моментами діалектичного розвитку свободи. З природного 

(некультурного) стану люди мають перейти у громадянське суспільство, 

оскільки лише в останньому правові відносини регулюють дійсність. 

Важливою ланкою вчення Г. Гегеля про громадянське суспільство виступає 

людина – її роль, функції, статус. Загальновідомим є вислів Г. Гегеля: «У 

громадянському суспільстві кожен сам собі мета, все менше для нього ніщо. 

Але без співвідношення з іншими він не може досягнути своїх цілей у всьому 

їх обсязі …» [29; c. 228].  

Натомість, А. де Токвіль вбачав сенс громадянського суспільства в 

спроможності індивідів до свідомого і добровільного об’єднання з собі 

подібними та формуванням «соціального капіталу». Зокрема, А. де Токвіль у 

своїй відомій праці «Демократія в Америці» закликав, щоб низка 

компенсуючих сил, включно із децентралізацією деяких сфер урядової 

діяльності, сильні незалежні асоціації та організації в політичному, 

економічну та соціальному житті постали між індивідом і державою, а також 

заохочував до підвищення рівня культури і сприйняття свободи як 

перешкоди надмірній централізації влади [401; c. 145].  

Після закріплення ідей конституціоналізму в перших конституціях і 

конституційних актах у XVIII – XIX ст. категорія «громадянське 

суспільство» набуває свого нового звучання в якості конституційної цінності. 

Але саме у цей час громадянське суспільство, як важлива цінність 

ліберального суспільства, стає предметом радикальної критики К. Маркса і 

Ф. Енгельса. На противагу Т. Гоббсу та Дж. Локу, К. Маркс пояснює генезис 

громадянського суспільства переважно як розвиток виробничих сил і 

виробничих відносин, а також ігнорує зароджені в XVIII ст. процеси 

інституціоналізації громадянського суспільства, що привели до зростання 

професійних організацій адвокатів, інженерів, лікарів і ін., авторитет яких у 

суспільства важко було пояснити лише інструментарієм класової моделі 

влади.   
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На думку А. Карася, К. Маркс обрав інший напрямок інтерпретації 

свободи. Він вважав, що свобода найменше конотується з правовими 

аспектами суспільних відносин і найменшим чином стосується приватної 

сфери стосунків, та обґрунтував комуністичне майбутнє як «царство 

справжньої свободи» [95; c. 24]. Але в марксистській комуністичній державі 

немає місця буржуазії та буржуазному громадянському суспільству, як 

власне і будь-якій приватній власності, як джерелу класової експлуатації. 

Марксистська ідеологія, що отримала свою реалізацію в низці 

соціалістичних революцій початку XX ст. в Європі та Росії, надовго 

відтермінувала дискурс про громадянське суспільство не лише у правовій 

науці, а й у філософії, соціології та економіці. Надалі ж серйозний інтерес 

науковців і політиків до проблем громадянського суспільства у світі 

з’являється в 70–80-х роках минулого століття, коли за оцінкою Ю. Тодики, 

«розширюється простір громадянського суспільства, виникають нові форми 

громадських рухів, оригінальні форми суспільно-політичної мобілізації 

(партії-рухи, народні фронти тощо), які не суперечать конституційним 

нормам» [125; c. 191]. 

Власне, погляди К. Маркса на суспільство та державу значною мірою 

вплинули на дискредитацію самої ідеї громадянського суспільства. Звертає 

на себе увагу той факт, що більшість дослідників XX  ст. завершували свої 

наукові розвідки з питань громадянського суспільства саме аналізом робіт    

К. Маркса. До прикладу, Дж. Кін так і назвав відповідний розділ своєї 

всесвітньо відомої монографії «Демократія та громадянське суспільство» - 

«Згадуючи померлих. Громадянське суспільство від Гоббса до Маркса і 

після» [101; c. 75-129]. Тим самим, Дж. Кін наголошував на тому, що наукова 

спадщина підвела риску під класичними теоріями громадянського 

суспільства, спричинила до їх ревізії та наступної модернізації.  

Цікавим у цьому сенсі стало й узагальнення  Д. Кола, який виділив 

п’ять основних поглядів на громадянське суспільство, поширених у 

західноєвропейській традиції: а) в Аристотеля «громадянське суспільство» 



 24 

або «політична спільнота» є однією з форм колективу. Відрізняючись від 

сім’ї, воно протистоїть також етносу, народу, тобто більш низькій формі 

організації, характерній для варварів та деяких греків, де природа людини не 

повністю реалізована; б) в Августина Блаженного земне суспільство 

протиставляється Граду Божому; в) у Т. Гоббса громадянське суспільство 

протистоїть природному стану: воно дозволяє покінчити з війною всіх проти 

всіх. У Ж.-Ж. Руссо громадянське суспільство також протистоїть 

природному стану людини; г) у Г.-Ф. Гегеля держава відрізняється від 

громадянського суспільства та стає умовою існування громадянського 

суспільства; ґ) натомість К. Маркс аналізує історичний розвиток як 

диференціацію в надрах громадянського суспільства, з якого поступово 

виділяється держава, що зрештою, приходячи до корінного протиріччя, має 

привести до диктатури пролетаріату [112; c. 284-286]. 

Але, як і пророкував Дж. Кін, ідеї та ідеали громадянського суспільства 

після спадщини К. Маркса і практик його послідовників, у першу чергу В. 

Леніна, Й. Сталіна та ін., не лише відродилися та набули нового сенсу, а й 

отримали своє конституційне звучання. Можемо констатувати, що принаймні 

із середини XX ст. громадянське суспільство стає предметом активної уваги 

не лише вчених-конституціоналістів, а й об’єктом конституційного впливу. 

Посилення соціальної активності демонтажем марксистської ідеології в 

Латинській Америці, падінням авторитарних режимів у окремих країнах 

Західної Європи (Греції, Іспанії та Португалії) та крахом комуністичних 

режимів у державах Південної, Центральної та Східної Європи і в країнах 

Балтії. Доктрина громадянського суспільства та соціального капіталу стала 

по-справжньому конкурентною у наскрізь заідеологізованих суспільствах 

цих країн. Її популярності сприяли і процеси глобалізації, які дозволили 

поширювати ідеї та цінності громадянського суспільства в регіонах світу, які 

раніше не сприймали цінності ліберальної демократії. 

Саме у цей час сформувалися нові тлумачення категорії «громадянське 

суспільство», обґрунтовані в роботах таких мислителів другої половини  XX 
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століття, як: Дж. Алесандер, Е. Арато, Р. Барт, А. Блек, Р. Дворкін, У. Еко, А. 

Камю, Д. Кола, Д. Кін, С. Лангер, Н. Розенблюм, Ч. Тейлор, М. Фуко, А. фон 

Гайек, Д. Хелд та ін. Ці мислителі відроджували потенціал доктрини 

громадянського суспільства, інтерпретуючи цінності свободи, рівності, 

приватної власності та конституції як найвищого закону для суспільства і 

держави до реалій сучасності, наповнювали новим гуманоцентричним 

змістом численні соціальні рухи у світі. 

Хоча політико-правова думка цього періоду не може бути 

охарактеризована одновимірно. Погляди на громадянське суспільство та 

шляхи його розвитку в цей період суттєво різнилися. Зокрема, М. Фоулі і Б. 

Едвардс у 1996 р. описували дві основні моделі громадянського суспільства: 

а) коли громадянське суспільство є доповненням до демократичної держави; 

б) коли громадянське суспільство уособлює ліберальні соціальні цінності у 

боротьбі з недемократичним режимом. А Р. Патнем поєднав теорії 

громадянського та соціального капіталу й акцентував увагу на тому, що 

сучасне громадянське суспільство є асоціальним і засновується на довірі та 

соціальних мережах [57; c. 284-285]. Хоча, звичайно ж, громадянське 

суспільство кінця XX – поч. XXI ст. не обмежувалося лише цими моделями.  

Але справжній ренесанс доктрини громадянського суспільства у 

західному світі на початку ХХІ ст. обумовлений новими реаліями розвитку 

суспільства загального добробуту та пошуками нових форм соціальної 

взаємодії і розвитку людини. Ю. Гамберс, Дж. Кін, Дж. Маклін, Ч. Тейлор, 

Н. Розенблюм та ін. дослідники намагалися знайти пояснення тим змінам, які 

відбуваються сьогодні в інститутах і функціях громадянського суспільства у 

зв’язку з розширенням соціальних функцій держави, окреслити нові способи 

його взаємодії з державними структурами [60; c. 27]. Така увага до проблем 

громадянського суспільства сприяла розвитку наукових досліджень і 

накопиченню нових знань про громадянське суспільство і на 

пострадянському просторі, зокрема, в Україні. 
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Відзначимо, що теорія та практика громадянського суспільства не 

відразу набула своєї актуальності в незалежній Україні. Як і в більшості 

пострадянських і постсоціалістичних республік, стихійний розвиток 

громадянського суспільства в Україні в 1990-1995 рр. значно випереджував 

знання про цей тип суспільства, а тим більше, розвиток конституційного 

законодавства. Але процес створення нової Конституції України та спроби 

втілити у ній самостійний розділ, присвячений громадянському суспільству, 

актуалізували конституційно-правові дослідження проблем теорії та 

практики громадянського суспільства. Українські вчені-конституціоналісти 

(Л. Юзьков, В. Мелащенко, Ю. Тодика, В. Погорілко та ін.) не лише 

визнавали універсальну цінність громадянського суспільства, а й визначали 

його конституційну природу.  

Так, Л. Юзьков ще в 1992 році першим запропонував виокремити в 

майбутній Конституції України самостійний розділ, присвячений 

громадянському суспільству. І, врешті, такий розділ в «проекті Конституції 

Л. Юзькова» був представлений. Хоча він виявився дискусійним не лише для 

тогочасного посткомуністичного українського політикуму, а й для Л. 

Юзькова. Учений визнавав неоднозначність своєї пропозиції щодо 

унормування відповідних суспільних відносин, але уточнював: «Ставиться 

завдання таким чином, щоб громадянське суспільство підпорядкувати 

людині. А державу – суспільству та людині. А не навпаки, як це 

десятиліттями було у нас: і суспільство, і людина – для держави» [5; c. 344]. 

Така правова позиція, як на наш погляд, не лише оптимально відобразила 

сутність ліберальної доктрини громадянського суспільства, а й, 

випереджуючи час, стала дороговказом для розбудови такого суспільства в 

Україні.    

 Не відразу, але проблематика конституційних основ громадянського 

суспільства привернула увагу й інших вітчизняних учених. Зокрема, свого 

часу В. Мелащенко критично відгукнувся про роботу громадських 

організацій у колишньому СРСР, справедливо вважаючи, що «їх перелік був 
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занадто обмежений, діяльність формальною, оскільки їх соціальне 

призначення, цілі й завдання були повністю підпорядковані вимогам 

тоталітарної командно-адміністративної системи». Майбутнє громадських 

асоціацій В. Мелащенко вбачав у розвиткові в Україні положень відповідних 

міжнародних документів. Відповідно до змісту цих документів, вважав В. 

Мелащенко, «свобода асоціацій включає право громадян створювати за своїм 

вибором без попереднього на те дозволу; право вступати до таких організацій 

і право організацій самостійно виробляти свої статути; організовувати свій 

апарат, мати широкі контакти з міжнародними організаціями тощо». До того 

ж, «природа громадських об’єднань характеризується такими трьома 

ознаками: добровільне членство, самоуправління та стабільність у часі» [197; 

c. 57-58]. Тобто, громадські організації, на думку В. Мелащенка, були 

наділені властивостями громадянського суспільства і були його 

найактивнішими елементами. 

Але сплеск уваги до конституційних основ розвитку та функціонування 

громадянського суспільства відбувається після прийняття в 1996 р. 

Конституції України. Подібно до Дж. Лока, вітчизняні правознавці 

відстоювали ідеали конституційної держави, які вбачали в підпорядкуванні 

держави і громадянського суспільства Основному Закону. Хоча окремі 

науковці, наприклад, В. Кремінь, вбачали у громадянському суспільстві 

механізм неформального соціального партнерства [144; c. 318]. 

Одним із перших в українській науці конституційного права 

постановку питання про важливість досліджень громадянського суспільства 

здійснив Ю. Тодика. Зокрема, він зазначав, що становлення громадянського 

суспільства є важливим предметом вивчення науки конституційного права, 

оскільки поза цим в Україні неможлива розбудова ані системи захисту прав 

людини, ані правової демократичної держави [369; c. 275]. 

Окрім того, Ю. Тодика відзначав, що становлення в Україні 

конституційного ладу вимагає ґрунтовного аналізу ролі Конституції в 

формуванні структур громадянського суспільства, оскільки Конституція – це 
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Основний Закон не лише для держави, а й для суспільства. Учений також 

поставив питання про створення конституційних механізмів для 

стимулювання розвитку громадянського суспільства та його інститутів в 

Україні. Він стверджував, що необхідні дослідження, які б давали 

рекомендації щодо забезпечення за допомогою конституційно-правових 

засобів прав і свобод особи в умовах становлення ринкової економіки, 

багатопартійності, громадянського суспільства. При цьому, Ю. Тодика 

звертав увагу на необхідність створення таких умов, за яких норми 

Конституції та законів України сприяли б оптимальному впливу держави і 

структур громадянського суспільства на користь, а не на шкоду людині [368; 

c. 205, 211]. 

У цей же час В. Речицький визначає громадянське суспільство як сферу 

добровільних, особистих, соціальних і економічних відносин і структур, 

відокремлених від державних установ, що забезпечує простір свободи для 

всіх її членів [319; c. 26-27]. Тобто, саме природне прагнення людини до 

свободи сприяє об’єднанню людей у колективи, які в процесі реалізації 

законних інтересів членів цього колективу, трансформуються в громадянське 

суспільство. 

Пізніше, у першому підручнику з конституційного права України, В. 

Погрілко сформував теорію конституційних основ суспільного ладу. За 

своєю сутністю конституційний лад України, вважав В. Погрілко, становить 

передбачену Конституцією та законами загальнонаціональну систему 

суспільних відносин – організаційних і функціональних, зумовленими 

внутрішніми і зовнішніми факторами: політичними, економічними, 

соціальними, духовними, історичними, географічними, національними і т.д. 

При цьому, вчений відзначав, що тогочасне українське суспільство 

поєднувало в собі риси нового і попереднього, радянського суспільства. 

Під таким новим суспільством В. Погорілко розумів громадянське 

суспільство – «соціально неоднорідне, структуроване (стратифіковане) 

суспільство, що є відносно незалежним від держави. Разом із тим, 
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громадянське суспільство – це спільність вільних і рівноправних людей, 

кожному з яких держава забезпечує юридичну можливість бути власником та 

брати активну і всебічну участь у політичному житті» [124; c. 181-182]. В. 

Погрілко оптимістично сприймав перспективи розбудови в Україні 

громадянського суспільства, вважав, що за перші ж роки незалежності 

суспільний лад в Україні збагатився низкою організаційних і функціональних 

форм, утвердженням недержавних підприємств, установ і організацій, а 

також недержавних ЗМІ.  

І, хоча В. Погрілко обережно ставився до запровадження категорії 

«громадянське суспільство» в конституційне право України, очевидно, що 

запропоновані ним положення про конституційні основи суспільного ладу 

стосувалися саме конституційних основ розвитку і функціонування 

громадянського суспільства. Більшість із запропонованих цим вченим 

теоретико-методологічних конструкцій про суспільство та суспільний лад 

зберегли свою актуальність для конституційної доктрини, правотворчої й 

правозастосовної практики.  

Невдовзі проблематика конституційних основ громадянського 

суспільства, його взаємовідносин із державою, за діяння потенціалу 

безпосередньої та представницької організації, конституційно-правового 

статусу громадських організацій і інших інститутів громадянського 

суспільства та інші стали традиційним предметом конституційно-правових 

досліджень. Самостійний розділ, присвячений конституційним засадам 

громадянського суспільства з’являється в Україні вже в 2002 р. У ньому Ю. 

Тодика визначає громадянське суспільство як «систему самостійних і 

незалежних від держави суспільних відносин і інститутів, що забезпечують 

умови для реалізації приватних інтересів і потреб індивідів і колективів, для 

життєдіяльності соціальної та духовної сфери, їх відтворення та передачі від 

покоління до покоління» [125; c. 187]. 

У подальшому українські вчені-конституціоналісти розробляли власні 

визначення сутності та змісту категорії «громадянське суспільство». Так, на 
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переконання О. Скрипнюка, громадянське суспільство – це система 

суспільних відносин, спрямованих на мобілізацію та захист суспільством і 

його представниками, як індивідуальними, так і колективними, своїх 

легітимних прав та інтересів у всіх сферах суспільного та державного життя 

[351; c. 242]. Тобто, О. Скрипнюк вбачає в громадянському суспільстві 

насамперед мобілізаційний механізм захисту конституційних прав і свобод 

людини. Адже останні є домінуючими цінностями громадянського 

суспільства. 

 На думку В. Погрілка та В. Федоренка, громадянське суспільство слід 

розглядати як «самоорганізовану та саморегульовану сферу публічно-

правових відносин у державі, утворювану вільними і рівними індивідами та 

створеними ними об’єднаннями громадян, які функціонують, формуючи 

соціальний капітал та здійснюючи контроль за органами державної влади, 

служать підґрунтям демократії та визначальним чинником у розбудові 

правової держави» [243; c. 157-158]. При цьому, громадянське суспільство, на 

думку згаданих вчених, не може ототожнюватися з якимось одним суб’єктом 

публічно-правових відносин, оскільки ця категорія позначає передусім 

систему суспільних відносин, які виникають, змінюються та припиняються 

між множиною їх різнопорядкових учасників. 

У свою чергу, О. Петришин засвідчує, що громадянське суспільство 

виступає соціальним фундаментом, на якому будується політична система 

суспільства, формується і здійснюється державна влада. Тобто, поняття 

«громадянське суспільство, на думку О. Петришина, відображає 

самоврядний потенціал сучасного суспільства, те, в яких межах воно здатне 

само організуватися на основі виявлення і реалізації свої потреб, інтересів 

індивідів і їх об’єднань, що мають громадську, а не політичну природу [85; c. 

469]. На наш погляд, детермінація категорії «громадянське суспільство», 

запропонована О. Петришиним, вдало передає дуалізм організації та 

функціонування сучасного громадянського суспільства. Його інститути 

здійснюють все більш помітний вплив на політичну систему України й інших 



 31 

держав світу. Але при цьому не трансформуються в суб’єктів політичної 

діяльності, а зберігають свою громадянську (цивільну та цивілізаційну) 

природу. 

На думку П. Рабіновича, громадянське суспільство – це спільнота 

вільних, рівноправних людей та їхніх об’єднань, яким держава забезпечує 

юридичні можливості бути власниками засобів виробництва, а також брати 

активну участь у політичному житті [315; c. 48]. Тим самим відомий теоретик 

права не лише пропонує лаконічну дефініцію громадянського суспільства, а й 

визначає його ключові ознаки – рівність і свободу учасників, приватну 

власність і право розпоряджатися нею, а також соціальну активність, 

спроможність впливати на політичну систему, насамперед, в особі держави. 

Учений-конституціоналіст А. Колодій пропонує розуміти під 

громадянським суспільством «об’єднання вільних індивідів і асоціацій 

громадян, що сформовані добровільно для забезпечення свободи та 

ініціативності особистості, прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, 

задоволення інших загальних інтересів, яке завдяки приватній власності в 

економічній сфері, демократії в політичній, плюралізму в духовній, 

справедливості у правовій зумовлює існування в абсолютній більшості так 

званого середнього прошарку, який здатен підпорядковувати 

громадянському суспільству демократичну, правову, соціальну державу» 

[113; c. 466-467]. Також А. Колодій досить вдало, на наш погляд, виявляє 

особливості громадянського суспільства, порівнюючи його із державою, 

приватною власністю та іншими цінностями, дотичними до досліджуваної 

категорії. 

Окремо слід відзначити оригінальність методологічного підходу до 

розуміння громадянського суспільства, запропонованого Н. Кузнєцовою. На 

думку відомої вченої-цивіліста, «громадянське суспільство – це відкрите, 

демократичне, антитоталітарне суспільство, здатне до саморозвитку, в якому 

центральне місце посідає людина, громадянин, особистість. Воно несумісне з 

директивно-розподільною економікою. Вільні індивіди-власники 
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об’єднуються для спільного задоволення своїх інтересів і служіння 

загальному благу» [147; c. 54]. Вбачається, що такий підхід дозволяє 

розглянути громадянське суспільство з позицій людиноцентризму. Також 

слід погодитись із тим, що саме людина-власник є соціальною основою та 

рушійною силою розвитку сучасного громадянського суспільства. 

Існують і інші підходи щодо визначення громадянського суспільства. 

Наприклад, В. Ковальчук і С. Іщук у своїй роботі «Правові засади взаємодії 

громадянського суспільства та державної влади у процесі демократичної 

легітимації» (2013 р.) відзначають, що у громадянському суспільстві «людина 

заявляє про себе як автономна, суверенна особа. Вона рівна серед рівних, 

оскільки люди об’єднуються між собою за власним волевиявленням і логічно 

передбачити, що вони самі виробляють ціннісні орієнтири, норми та правила, 

яким мають намір слідувати» [104; c. 12]. Тобто, названі вчені, як і попередні 

дослідники, акцентують увагу на автономності та самоврядному потенціалі 

громадянського суспільства в Україні.  

Т. Розова і В. Барков визначають громадянське суспільство, у широкому 

розумінні,  як систему міжструктурних відносин, за допомогою яких будь-яка 

людина розпочинає суспільно значущі дії без участі держави, а у вузькому 

розумінні, – як несубординовану владними засобами, еволюційно-природну  

сукупність громадських інститутів, які сформовані на добровільних та 

самоврядних засадах у межах Конституції та законів і за посередництвом яких 

індивіди вільно реалізують свої природні права і свободи [11; c. 20]. У більш 

лаконічному вигляді В. Барков і Т. Розова визначають громадянське 

суспільство як сукупність відносно автономних, авторитетних і недержавних 

структур, що складають систему конструктивних переваг і стримувань для 

структур державної влади [331; c. 204-205]. 

Іноді українські правознавці обґрунтовують досить оригінальні 

тлумачення категорії «громадянське суспільство». Зокрема, М. Новіков 

запропонував розуміти під громадянським суспільством «історично 

обумовлену, мінливу макросоціосистему, що є формою організації соціальної 
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життєдіяльності населення конкретної країни, відображає комплекс їх 

багатоманітних інтересів та на підставі державно-правового механізму 

гарантує природні права і свободи людини, власність, стабільність і порядок» 

[224]. 

На наш погляд, подібне визначення громадянського суспільства носить 

дещо рудиментарний характер, оскільки замість спільноти громадян оперує 

терміном «населення», (до того ж, Конституція України у ст. 140 містить 

термін «жителі», а не «населення»), а замість автономії та самоврядності 

громадянського суспільства, пропонує застосовувати державно-правовий 

механізм для гарантування прав і свобод людини і власності. Аналогії з 

радянськими моделями «широкого залучення населення» до управління 

державними справами видаються очевидними.  

Заслуговує на увагу й авторське визначення громадянського суспільства, 

запропоноване Г. Берченком. На його думку, громадянське суспільство 

можна визначити як самоорганізовану й саморегульовану, автономну сферу 

суспільного життя, у якій функціонують добровільні некомерційні 

недержавні об’єднання, що діють у межах законодавства і втілюють цінності 

свободи і солідарності [18; c. 180].  

Цікаві для науки конституційного права визначення громадянського 

суспільства обґрунтовують і представники інших соціальних наук (філософії, 

соціології, політології, державного управління та ін.). Так відома дослідниця 

проблем громадянського суспільства, філософ А. Колодій вбачає в 

громадянському суспільстві насамперед сферу спілкування, взаємодії, 

спонтанної самоорганізації та самоврядування вільних індивідів на основі 

добровільно сформованих асоціацій, яка захищена необхідними законами від 

прямого втручання і регламентації з боку держави і в якій переважають 

громадянські цінності [232; c. 454]. Інший філософ-дослідник проблем 

формування громадянського суспільства А. Карась стверджує, що 

громадянське суспільство є практикою здійснення свободи людини, 
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поширення добровільних форм співпраці, солідарності та 

взаємодоповнюваності груп і спільнот [95; c. 34]. 

Професор соціології Л. Герасіна зазначає, що громадянське суспільство 

– це ніщо інше, як «людська спільнота, яка формується і розвивається у 

демократичних державах, і представлена сукупністю недержавних відносин 

(економічних, соціальних, політичних, правових, етнічних, духовних, 

культурних, релігійних тощо) та мережею добровільно створених у різних 

сферах життєдіяльності поза державних структур – об’єднань, організацій, 

спілок, асоціацій, клубів, центрів, фондів та ін.» [31; c. 44]. 

У 2008 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. 

Кураса НАН України було підготовлене навчальне видання «Політична 

система та інститути громадянського суспільства в Україні» [246]. На думку 

авторів цього видання, категорія «суспільство» – це людська спільнота, а 

«громадянське суспільство» – історичний феномен, що виникає на певному 

етапі суспільного розвитку людства. «Як система добровільних об’єднань 

громадян, спрямованих на активну, відповідальну, компетентну участь у 

політиці, громадянське суспільство завжди вважалось об’єктивним 

підгрунттям для демократичних суспільних трасформацій» [246; c. 103-104]. 

Тому ці категорії, на думку політологів, не можна ототожнювати і плутати.   

 У державному управління громадянське суспільство розглядається 

насамперед як «механізм соціальної взаємодії, що складається із системи 

місцевого самоврядування, різноманітних об’єднань, суспільних рухів і 

публічної комунікації, місце соціальних дій, відносно автономних від 

держави» [77; c. 120]. А М. Гирик пропонує визначати громадянське 

суспільство як спільноту всіх соціально активних громадян і осіб, що 

легально проживають на території держави, їх вільних об’єднань, у інститути 

громадянського суспільства, що втілюють соціально корисні ініціативи, 

беруть участь у державному управлінні та здійснюють громадський контроль 

за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

їх посадовими особами [33; c. 29]. 
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У конституційно-правовій науці, філософії, соціології, політології та 

науці державного суспільства існує й багато інших дефініцій категорії 

«громадянське суспільство» та їх інтерпретацій. Очевидно, що в силу 

значущості ідей і ідеалів громадянського суспільства для цивілізаційного 

розвитку людства, а також для утвердження конституціоналізму, 

верховенства права та розбудови правової держави, проблематика генезису 

поглядів на громадянське суспільство не може бути вичерпаною в одному 

розділі роботи. 

Узагальнення та систематизація різних підходів до розуміння цієї 

категорії в конституційному праві та інших споріднених науках дозволяє 

визначити громадянське суспільство як історично сформовану, цілісну 

систему самостійних і завершених суспільних відносин і незалежних від 

держави суб’єктів, що в легітимний спосіб забезпечують, на засадах рівного 

партнерства з державою, реалізацію та захист конституційних прав і свобод 

людини, її законних інтересів, утвердження демократії та верховенство 

права, а також беруть участь в управлінні державними справами, впливають 

на конституційну правотворчу і правозастосовну діяльність. 

Громадянське суспільство слід відрізняти від таких споріднених, хоча й 

різних за сутністю та змістом категорій, як «народ» чи «територіальна 

громада». Їх відмінність полягає в тому, що: по-перше, за своєю сутністю, 

народ і територіальна громада, відповідно до статей 5 і 140 Конституції 

України, є первинними суб’єктами публічної влади, а громадянське 

суспільство не наділене конституційно визначеними владними 

повноваженнями. По-друге, магістральною функцією народу України є 

реалізація установчої влади [189; c. 402-427], територіальної громади – 

здійснення місцевого самоврядування, а громадянського суспільства – 

політична та соціальна участь, а також здійснення громадського контролю за 

діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб, в інтересах захисту прав і свобод людини. По-третє, 

конституційними формами реалізації публічної влади народу та 
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територіальних громад є безпосередня демократія (вибори, референдуми і 

ін.), а також діяльність представницьких і призначуваних органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Натомість, для 

громадянського суспільства та його інститутів характерними є 

партиципаторні форми демократії, пов’язані з участю громадян і інститутів 

громадянського суспільства в управлінні державними справами.  

  Запропонована дефініція категорії «громадянське суспільство», на наш 

погляд, є важливою для розуміння конституційних основ розвитку та 

функціонування громадянського суспільства. Хоча, слід погодитись, що те, 

«що мають на увазі поляки, аналізуючи громадянське суспільство, погано 

порівнюється з розумінням цього терміну мексиканцями чи 

південноафриканцями» [57; c. 285]. Але не менш важливими є не лише 

визначення категорії «громадянське суспільство», а й виявлення її 

властивостей, сутнісних ознак, які розкривають всю множину сенсів і 

значень громадянського суспільства, особливість його взаємодії з державою 

тощо.  

Одним із перших у вітчизняній науці конституційного права окреслив 

основні риси громадянського суспільства В. Погрілко. Основними ознаками 

громадянського суспільства він назвав: 1) визнання людини, її інтересів, прав 

і свобод головною соціальною цінністю суспільства; 2) рівноправність і 

захищеність усіх форм власності; 3) економічну свободу громадян та їх 

об’єднань у виборі форм і здійсненні підприємницької діяльності; 4) надійну 

й ефективну систему соціального захисту людини; 5) політичну та 

ідеологічну свободу, наявність демократичних інститутів, які забезпечують 

кожній людині можливість впливати на формування та здійснення державної 

політики [124; c. 181]. На нашу думку, виявлені В. Погорілком ознаки 

громадянського суспільства мають універсальний характер, чітко та 

дискретно передають його конституційно-правові властивості, а також 

залишаються дороговказом для розбудови громадянського суспільства в 

сучасній Україні.   
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Не менш цікавими у цьому розумінні є й дослідження інших 

українських учених-конституціоналістів. Так, О. Скрипнюк одним із перших 

у вітчизняній конституційно-правовій науці визначив критерії (ознаки) 

сучасного громадянського суспільства. До них він зарахував такі його риси: 

а) високу політичну культуру членів суспільства у поєднанні з високим 

розвитком політичних, економічних, правових і культурних відносин; б) 

виключність до сфери громадянського суспільства всього життя громадян, а 

також частину життя, що не регулюється політичними нормами; в) повноту 

прав і свобод самостійного громадянина, які захищаються системою 

загальнообов’язкових норм внутрішньодержавного та міжнародного права; г) 

широкий розвиток інститутів самоврядування; д) розвиток економіки на 

засадах приватної та колективної власності, що забезпечує багатоукладність 

економіки [352; c. 396].  

На думку А. Колодія, найбільш важливими ознаками громадянського 

суспільства є: 1) свобода та ініціативність особистості, що спрямовані на 

задоволення розумних потреб членів суспільства без шкоди для його 

загальних інтересів; 2) розвиток суспільних відносин відповідно до 

фундаментального принципу кантівської філософії, за яким людина завжди 

повинна розглядатися як мета і ніколи як засіб; 3) ліквідація відчуженості 

людини, несприйняття людьми соціально-економічних реформ і перетворень, 

економічних і політичних структур та інститутів; 4) реальне забезпечення 

здійснення принципу рівних можливостей у політиці, економіці, духовній 

сфері життя суспільства; 5) постійний захист прав і свобод людини і 

громадянина, який зумовлює необхідність визнання незалежності 

громадянського суспільства щодо держави; 6) плюралізм усіх форм 

власності, серед яких приватна власність у її різних формах посідає 

домінуюче місце як основа ініціативної, творчої підприємницької та іншої 

господарської діяльності. Реальне і практичне визнання того факту, що 

тільки власник може бути дійсно вільною і не залежною від держави особою; 

7) існування в абсолютній більшості т.з. «середнього прошарку», здатного 
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стати повноцінним виробником і споживачем та бути соціальною базою 

громадянського суспільства. Відсутність полярилізації населення на 

надзвичайно заможних і дуже бідних; 8) плюралізм духовного життя 

суспільства, в основі якого – визнання і реальне забезпечення гуманістичних 

і демократичних загальнолюдських цінностей; 9) офіційна заборона і 

практична відсутність з боку держави та інших соціальних суб’єктів жорсткої 

регламентації і будь-якого втручання в приватне життя членів суспільства; 

10) існування і функціонування розвиненої соціальної структури, яка 

гарантує задоволення різноманітних інтересів різних груп і верств населення; 

11) активна участь у всіх сферах суспільного життя недержавних 

самоврядних людських спільностей (сім’я, корпорація, господарські 

товариства, громадські організації, професійні, творчі, спортивні, етнічні, 

конфесійні та інші об’єднання); 12) розвиток ринкових відносин, в яких, 

відповідно до своєї сутності, беруть участь на рівних засадах суб’єкти всіх 

форм власності і видів господарської діяльності; 13) визнання і гарантування 

ідей верховенства права, що відображаються в його поділ на публічне і 

приватне, теорії подільності права і закону та визнанні, що право може 

існувати поза своєю інституційною формою – законодавством; 14) 

підпорядкованість громадянському суспільству демократичної, правової, 

соціальної держави, сутність соціальної спрямованості якої виявляється в 

тому, що держава, використовуючи всю гаму відповідних демократичних 

владно-управлінських засобів, забезпечує своїм громадянам економічну та 

іншу безпеку, особисту свободу та суспільну злагоду [113; c. 466-467].  

Не менш розгорнуту, ніж у А. Колодія, запропонував і П. Любченко. На 

його думку, для такого суспільства характерні наступні основні риси: а) 

визнання прав, свобод і законних інтересів людини, обов'язковість їх 

забезпечення державою та іншими інститутами громадянського суспільства; 

б) високий рівень правової культури громадян; в) невтручання органів 

публічної влади у приватне життя індивідів; г) неухильне дотримання 

конституційних принципів в організації публічної влади; д) загальна постійна 
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поінформованість людини у справах суспільства й держави; е) 

самоврядування й самоорганізація; є) виборність органів публічної влади на 

певний термін та їх підзвітність; ж) приватна власність як матеріальна основа 

особистої свободи індивіда; з) розвиток господарсько-економічних відносин, 

що базуються на конкуренції й вільному ринку; и) високий рівень значущості 

громадської думки; і) розвиненість та ефективність правової системи; й) 

справедливе правосуддя; к) становлення й розвиток різноманітних видів 

об’єднань: політичних, економічних, культурних, релігійних, професійних та 

ін. [187; c. 386-387]. Хоча, можна зауважити, що окремі з ознак 

громадянського суспільства, як до прикладу, «високий рівень значущості 

громадської думки», мають переважно оцінюючий характер.   

Один із дослідників конституційно-правових властивостей 

громадянського суспільства В. Медведчук вважав, що громадянське 

суспільство в сучасних умовах – це, по-перше, сфера вільної, заснованої на 

певному рівні економічних свобод, самоорганізації громадян з метою 

спільної взаємодії, що спрямовується на вирішення тих чи інших проблем, 

реалізацію певних значущих для груп чи об’єднань громадян цілей, 

задоволення конкретних потреб і інтересів; по-друге, активний і 

компетентний суб’єкт суспільних відносин, здатний не лише визначати 

конкретні цілі, а й забезпечувати їх реалізацію, а також відстоювати власні 

інтереси, застосовуючи механізми мирної громадської непокори; по-третє, 

конституюється як відмінна від держави система відносин, але ця система не 

протилежна державі й не антагоністична їй. [196; c. 205]. На нашу думку, такі 

характеристики громадянського суспільства не лише розкривають його 

внутрішню природу, а й окреслюють його діяльнісні характеристики. 

Насамперед, право на захист власних законних інтересів, у тому числі й через 

мирні протестні акції. Але конструктивне функціонування громадянського 

суспільства, на відміну від специфічної моделі «бунтівного громадянського 

суспільства» [57; c. 292], В. Медведчук все ж вбачає у взаємодії з державою.    
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Заслуговує на увагу й позиція щодо сутнісних ознак сучасного 

громадянського суспільства, визначена М. Баймуратовим. Він виокремлює 

наступні ознаки громадянського суспільства: а) воно є певним 

відокремленим від держави утворенням, яке складається з громадян, їх 

добровільних асоціацій і об’єднань; б) вільні відносини між суб’єктами 

громадянського суспільства; в) пріоритетність громадянських прав над 

встановленими державою законами; г) забезпечення прав і свобод 

особистості, можливостей реалізації її інтересів і прагнень, політичного, 

ідеологічного плюралізму; ґ) наявність приватної власності, вільної 

конкуренції, вільних відносин обміну діяльністю та її продуктами між 

незалежними власниками, тобто ринку; д) саморегуляція відносин між 

людьми, їх асоціаціями та добровільними об’єднаннями на основі соціальних 

і психічних норм регуляторів суспільного життя; е) багатство соціальних 

ініціатив; є) збереження відповідних традицій, культури тощо [7; c. 59]. На 

наш погляд, М. Баймуратову вдалось передати на лише традиційні ознаки 

громадянського суспільства (самоврядність, самодостатність, повага до 

приватної власності, плюралістичність тощо), а й модерні – багатоманітність 

соціальних ініціатив і розвиток духовної сфери людства, його культури і 

традицій. 

На основі узагальнення уявлень про сутнісні ознаки і властивості 

громадянського суспільства, можна назвати наступні з них: по-перше, 

громадянське суспільство в Україні сформувалося історично, під впливом 

національних традицій демократій і «громадської самоврядності», уявлень 

про справедливість, рівність і право, відповідних здобутків української та 

зарубіжної політико-правової та конституційної думки, а також практики 

конституційного державотворення та правотворення, що зумовлює його 

феноменологію, відмінність від інших типів і моделей громадянського 

суспільства у світі; по-друге, за своєю сутністю громадянське суспільство є 

відкритим, добровільним і самодостатнім об’єднанням громадян, заснованим 

на повазі до свободи, рівності та приватної власності, що виступає 
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центральною та об’єднуючою ланкою в тріаді «людина – суспільство – 

держава». Громадянське суспільство є захисником природних прав людини і 

Конституції, як Основного Закону для суспільства та держави, а також 

важливим партнером держави на паритетних засадах; по-третє, змістом 

діяльності громадянського суспільства є захист законних інтересів та 

конституційних прав і свобод людини, утвердження демократії та 

верховенства права, захист приватної власності, а також зміцнення правової 

держави та забезпечення громадського контролю за її діяльністю, участь у 

конституційній правотворчій і правозастосовній діяльності; по-четверте, за 

суб’єктним складом громадянське суспільство є спільнотою рівних і 

легітимних інститутів (громадських організацій, профспілок, благодійних 

організацій, творчих спілок, організацій роботодавців, недержавних ЗМІ та 

інших неприбуткових організацій), правосуб’єктність яких, на відміну від 

прав і обов’язків громадянського суспільства, дискретно визначені 

Конституцією та законами України; по-п’яте, за формою буття громадянське 

суспільство становить собою систему суспільних відносин і суб’єктів, 

незалежних чи частково незалежних від держави і бюрократії.    

Наведені сутнісні ознаки громадянського суспільства характеризують 

його в широкому аксіологічному та предметно-функціональному розумінні. 

Водночас, громадянське суспільство можна охарактеризувати і в більш 

звуженому сенсі. Його основними сутнісними ознаками, на наш погляд, є: а) 

відкритість, б) добровільність, в) самодостатність, г) самоврядність, 

ґ)соціальна мобільність, д) плюралістичність і ін. 

І ще однією важливою ознакою громадянського суспільства в XXI ст. є 

його тяжіння до легітимації своєї діяльності, насамперед у конституціях і 

інших актах чинного конституційного законодавства. Для сучасного 

громадянського суспільства замало отримати визнання від держави і 

впливати на громадську думку та контролювати окремі сфери діяльності 

органів публічної влади. Важливо розбудовувати свою діяльність з огляду на 

вітчизняні та зарубіжні демократичні традиції, здобутки політико-правової 
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думки щодо свободи, рівності та братерства, у межах конституційного 

законодавства та в інтересах захисту прав і свобод людини, верховенства 

права та демократії. Тобто, важливою ознакою сучасного громадянського 

суспільства, навіть за умови його протесаної діяльності, є легітимність його 

буття. Така легітимність розвитку та функціонування громадянського 

суспільства у XXI ст. повинна носити конституційний характер. 

З часом конституції збагатилися новими засадничими положеннями 

щодо розвитку та функціонування громадянського суспільства – 

доктринальними, засадничими, правозахисними, функціональними й 

інституційними. Проілюструємо названі компоненти конституційних основ 

громадянського суспільства на прикладі Конституції України.  

Доктринальний компонент втілюється насамперед у преамбулі 

Основного Закону, де створення гідних умов для розвитку громадянського 

суспільства прописано головною передумовою прийняття Конституції 

України. Засадничі положення, що утверджують основну мету, завдання і 

принципи функціонування громадянського суспільства у його взаємодії з 

державою, визначені в розділах I і II Конституцію України. Вони також 

закріплюють принципи людиноцентризму (ст. 3), плюралізму суспільного 

життя (ст. 15), свободи розвитку людини і її відповідальності перед 

суспільством (ст. 23) тощо. Правозахисна складова конституційних основ 

діяльності громадянського суспільства представлена в розділі II Конституції 

України, де закріплюються права і свободи людини, які є титульними 

цінностями громадянського суспільства. Функціональний компонент 

закріплює основні форми взаємодії громадянського суспільства та держави з 

метою захисту прав людини: свобода об’єднань (ст. 36), участь в управлінні 

державними справами (ст. 38), право на мирні збори (ст. 39), захист 

приватної власності, яка водночас зобов’язує (ст. 41), участь у виборах, 

референдумах, інших формах народовладдя (ст. 38, 69) тощо [132]. 

Інституційна складова конституційних основ громадянського суспільства 

репрезентована положеннями Основного Закону, які встановлюють 
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конституційно-правовий статус громадських організацій, профспілок (ст. 36), 

органи самоорганізації населення (ст. 140) [132].    

   Відповідно, можна зробити висновок, що конституційні основи 

громадянського суспільства – це система ідей, ідеалів, переконань і 

принципів про сутність і зміст громадянського суспільства, його мету, 

функції, структуру та призначення в суспільстві та державі, державотворчий 

і правотворчий потенціал, розвинених у вітчизняній доктрині 

конституціоналізму та комплексно унормованих у Конституції та актах 

конституційного законодавства України. 

 

1.2. Формування та розвиток методології дослідження 

конституційних основ громадянського суспільства 

 

Пізнання всіх явищ конституційно-правового буття, а саме 

конституційних статусів, режимів, процедур і процесів, вбачається одним із 

надважливих завдань сучасної правової науки в Україні. Важливим є й 

пізнання та розуміння конституційних основ громадянського суспільства, що 

дозволить сформувати нові концепції, теорії та доктрини, які, в свою чергу, 

сприяють розвитку вітчизняного конституціоналізму, утвердженню прав і 

свобод людини, демократії та верховенства права, налагодженню 

партнерства держави і громадянського суспільства. 

Що ж становить собою процес пізнання та розуміння конституційних 

основ громадянського суспільства? Свого часу І. Кант писав, що «пізнати 

щось a priori означає: осягти (einsehen) (принципи можуть бути й 

емпіричними). Щось визначити a priori (себто давати й конструювати) 

означає: розуміти (begreifen)» [93; c. 60]. Тобто, дослідження конституційних 

основ громадянського суспільства в Україні передбачає пізнання 

емпіричного досвіду зародження, розвитку та діяльності громадянського 

суспільства, а також розуміння сучасного стану конституційно-правового 

регулювання основ розвитку та функціонування громадянського суспільства. 
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Розв’язання цих завдань передбачає формування та використання 

відповідної методології. Адже, як зазначав свого часу М. Бакунін, що «Істина 

– Наука; не метафізика і не абстрактні роздуми, а наука, що ґрунтує свої 

міркування на досвіді, що застосовує однаково метод дедуктивний і метод 

індуктивний, що безупинно перевіряє свої гіпотези найбільш суровими 

спостереженням і аналізом фактів» [9; c. 370]. Так само й наріжні положення 

права про громадянське суспільство є предметом критичної ревізії вчених на 

кожному етапі історичного розвитку громадянського суспільства й 

конституційних засад його функціонування. 

Методологія дослідження конституційних основ громадянського 

суспільства є складовою загальної методології конституційно-правових 

досліджень. Останню ж, у найбільш узагальненому вигляді можна визначити 

як вченням про методи, які застосовуються в юридичній науці для пізнання 

правових властивостей об’єкта цих досліджень. Також можна погодитись із 

твердженням В. Погорілка і В. Федоренка, що методологія конституційно-

правових досліджень - це упорядкована система взаємоузгоджених 

світоглядних принципів і методів, які дозволяють усебічно та комплексно 

дослідити юридичні властивості та якості конституційно-правових явищ, 

процесів і режимів, пізнати їх сутність і зміст, призначення в національній 

правовій системі в контексті розвитку вітчизняного конституціоналізму [243; 

c. 38]. Існують і інші підходи до визначення методології конституційно-

правових досліджень. 

Методологія залишається основним і, водночас, найбільш дискусійним 

питанням юридичної науки в цілому. Це твердження буде справедливим і 

для науки конституційного права, методологія якого розвивається під 

впливом генезису вітчизняної та зарубіжної методології правових і інших 

соціальних досліджень, а також зважаючи на приріст наукових знань, 

здобутих ученими-конституціоналістами. 

Не зважаючи на давнє походження терміна «метод», який із грецької 

мови означає «шлях», в юридичній науці перші цілісні методології пізнання 
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явищ правового буття з’являються з утвердженням перших правових шкіл у 

XIX ст. Представники кожної з цих шкіл (природного права, позитивного 

права, нормативісти, психологічної школи права й ін.) пропонували своє 

цілісне бачення права як регулятора суспільних відносин. Це бачення 

втілювалося в світоглядних філософських принципах розуміння відомої 

тріади «людина-суспільство-держава» крізь призму права. При цьому, на 

тактичному рівні представники різних правових шкіл застосовували 

загально вживані в філософії, логіці, соціології, математиці та інших науках 

прийоми і способи («методи»), такі, як: діалектика, дедукція, індукція та 

інші. 

Більшість із названих методів мали універсальний характер. Зокрема, 

К. Поппер у першій половині XX ст. зазначав про свою готовність визнати, 

що існує певний «загальний метод філософії», який характерний не лише 

для філософії. «Це швидше метод будь-якої раціональної дискусії, 

відповідно, він властивий природничим наукам не меншою мірою, ніж 

філософії. Метод, який я маю на увазі, полягає в чіткому та зрозумілому 

формулюванні проблеми, що обговорюється, і в критичному дослідженні її 

різноманітних рішень» [249; c. 10]. 

На наш погляд, такий методологічний підхід зберігає свою 

актуальність насамперед для дослідження проблеми формування методології 

досліджень конституційних основ розвитку та функціонування 

громадянського суспільства. Пізнання та розуміння генезису відповідної 

методології обумовлює аналіз характеру досліджень громадянського 

суспільства з часів Античності – до формування самої методології правових 

досліджень в XIX ст., а також у наступні роки, коли науковий дискурс щодо 

сутності та змісту громадянського суспільства відображував 

багатоманітність методологічних підходів і шкіл права. 

Розпочати подібне дослідження необхідно з аналізу найдавніших 

досліджень суспільств і спільнот, які залишаються невичерпним джерелом 

для сучасних дослідників проблем теорії та практики громадянського 
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суспільства. Адже нині складно віднайти бодай одне ґрунтовне наукове 

дослідження проблем громадянського суспільства, яке б не містило 

ретроспективного аналізу надбань мислителів Античності про politike 

koinonia чи навіть більш ранніх практик цивілізаційного розвитку людства, 

та творення перших спільнот. Подібні методологічні транзити відзначали і 

мислителі кін. XIX – поч. XX ст. 

Іще С. Дністрянський свого часу наголошував: «Вже Аристотель 

стежив уважно за ходом людських подій, щоб у них віднайти волю природи, 

а з неї – й мету, до якої змагають людські події в своїм історичнім розвитку. 

З другого боку, поставив був Платон абстрактну теорію ідеї, як царицю 

духовного світу. … Новітня філософія получила оба ті напрямки в одну 

струю, в оден науковий метод: Савіні вказав на історичні основи всього 

права та на силу душевного життя народу, як цілсти, – а Гегель поставив 

загальну теорію розвитку, вказуючи на логічні елементи сього поняття» 

[360; c. 209-210].    

 Такі методологічні підходи до з’ясування витоків громадянського 

суспільства мають об’єктивний характер. Адже ідеї громадянського 

суспільства мають давнє походження. Більше того, нині можна спостерігати 

прагнення науковців надати їм акценту споконвічності, віднайти їх раніше 

періоду Античності. Наприклад, О. Кучерена та Ю. Дмитрієв зазначають, що 

дослідження громадянського суспільства почалися понад дві тисячі років 

тому [67; c. 7]. 

Іноді вчені шукають витоки громадянського суспільства ще за часів 

утворення перших держав у світі (Алулім, Елам, Єгипет, Ванланг, Шан-Інь, 

Куш, Ямато, Ян-шао та ін.) та апелюють до традицій саморегуляції відносин 

між людьми через соціальні норми і створення колективів. Адже первісні 

соціальні норми (обряди, ритуали, міфи, традиції, звичаї), що виникали у 

людей, на думку Т. Кашаніної, створювали у суспільстві такий стан речей, 

коли «у нормальному свідомому стані вчинки людини уже не складалися з 

низки інстинктивних реакцій на зовнішні подразники і не були простою 
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відповіддю на ситуацію» [97; c. 197]. Тобто, перші соціальні норми стали 

причиною і наслідком самоорганізації людей у первісний колектив, общину. 

Виникнення ж держав сприяло легітимізації більшості з соціальних норм у 

праві.  

Очевидно, що самоорганізовані колективи давнини стали природною 

формою розвитку та буття суспільства, серйозним соціальним підгрунттям 

для утвердження держав. Але ідеї громадянського суспільства стали такими 

лише після їх обґрунтування в роботах мислителів, чия інтелектуальна 

спадщина стала колискою західноєвропейської цивілізації. У цьому сенсі 

загалом можна погодитися з думкою О. Орлової, яка свого часу 

стверджувала про те, що громадянське суспільство вперше з’явилося в 

Давній Греції зі встановленням там демократії в VI ст. до н.е. [231; c. 6]. 

Хоча, звичайно ж, у цьому сенсі ми маємо справу з історичними 

прототипами громадянського суспільства. Умовно їх можна назвати як 

«доконституційні типи громадянського суспільства». 

Наведена точка зору О. Орлової отримала своє поширення в усій 

пострадянській правовій науці. Хоча вона й не заперечує існування 

прототипів громадянського суспільства в історичному минулому інших 

цивілізацій – євразійської, латиноамериканської, індійської, китайської, 

мусульманської, далекосхідної, японської та в низці історичних цивілізацій, 

що перестали існувати ще в давнину. Так, до прикладу, С. Бауер, 

досліджуючи суспільний устрій Шумерського царства в III тис. до н. е., 

зазначає: «Важко собі уявити собі шумерів з їх загостреним почуттям 

незалежності, які б надавали своїм царям стільки влади, скільки було 

даровано фараонам Єгипту. Шумерські містяни, вочевидь, повстали б, якби 

їм запропонували упродовж двадцяти років потіти над надгробком величі їх 

правителя. І царі Шумеру за жодних обставин не змогли б досягти 

відповідного рівню покори» [13; c. 114]. 

Тобто, історичні прототипи громадянського суспільства були 

сформовані та функціонували у містах Стародавнього світу за тисячоліття до 
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нашої ери. Але, на відміну від politike koinonia Аристотеля, ці прототипи 

громадянського суспільства не отримали свого належного теоретико-

методологічного обґрунтування. І, з об’єктивної точки зору, є лише 

продуктом сучасних наукових інтерпретацій подій, які відбулися за тисячі 

років до сьогодення.   

Щодо західної моделі громадянського суспільства, то спадщина 

традицій Античності, як зазначає М. Требін, стала свого роду «наріжним 

каменем сучасних інститутів громадянського суспільства і демократії» [44; c. 

70]. Але, які ж традиції утвердження та функціонування громадянського 

суспільства були привнесені в правову культуру Західної Європи для свого 

наступного розвитку?  

Насамперед, слід відзначити, що саме за часів Античності у науковий 

обіг було введено ідею про спільноту вільних громадян як основу 

державності, що зустрічається в працях Платона, Сократа, Аристотеля, 

Цицерона та інших мислителів того часу. Зокрема, в описі Платоном 

демократії не складно помітити прототип моделі громадянського суспільства, 

відтвореного в державотворчих практиках країн Західної Європи епохи 

буржуазно-демократичних революцій і закріпленого в перших конституціях. 

Зокрема, Платон стверджував, що «демократія … здійснюється тоді, коли 

бідняки, отримавши перемогу, окремих зі своїх ворогів знищують, інших 

виганяють, а третіх урівняють в громадянських правах і в заміщенні 

державних посад, що за демократичного ладу відбувається здебільшого 

шляхом жеребкування» [238; c. 285].  

Паралелі з постреволюційними європейськими моделями розбудови 

громадянського суспільства в XVIII-XIX ст., і навіть більш пізніми 

революціями, є очевидними. Адже, як пише у своїй роботі «Революція. Дуже 

коротке введення» (2013 р.) один із засновників кліодинаміки Дж. 

Голдстоуна, – «від більшості революцій не можна очікувати швидких 

результатів у вигляді стабільних демократій. Революції породжують нові 

труднощі та нову боротьбу за владу. Більшість революцій, включно навіть з 
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Американською революцією 1776 р., приймали по ходу свого розвитку 

декілька конституцій, здійснювали дискримінацію меншин, приводили до 

влади слабкі уряди або скочувалися назад, до авторитаризму, перед тим, як 

постали на шлях, який вів до міцної демократії» [35; c. 183].  

Життєздатними виявились і методологічні підходи мислителів 

Античності щодо співвідношення категорій «суспільство» та «держава». Так 

Аристотель вважав, що суспільство, яке складається з декількох поселень, є 

завершеною державою, оскільки будь-яка держава є продуктом природного 

утворення та потреби індивідів у спілкуванні задля суспільного блага. У 

свою чергу, людина, за Аристотелем, є «істотою політичною, а той, хто в 

силу своєї природи, а не внаслідок випадкових обставин живе поза 

державою, – або недорозвинена в моральному сенсі істота, або надлюдина» 

[6; c. 17].  

У своїй «Політії» Аристотель також обґрунтовував положення про те, 

що об’єднання людей відбувається «заради самого життя, скріплюючи 

державне спілкування» [6; c. 83]. При цьому, як зазначає у своїй роботі 

«Громадянське життя. До Аристотелевої теорії щастя» Й. Ріттер, для 

Аристотеля «поліс – грецьке місто-держава, не будь-яке місце, збудоване як 

місто, а міська громада і спільнота громадян» [324; c. 44]. Тим самим, 

Аристотель вважав спільноту вільних громадян, об’єднаних в політичне 

суспільство, основою полісу та невід’ємною складовою держави, 

наголошуючи на їх нерозривності.  

Для Аристотеля політичне суспільство було вершиною морального 

розвитку людства від природного (“варварського”, “нецивілізованого”) стану 

до родинного гнізда (oikia), сільської громади (коtе) і, врешті, держави. Саме 

в державі, на думку Аристотеля, повною мірою реалізується суспільна 

сутність людини як істоти політичної, громадської (zoon politicon) [339; c. 

11]. Подібні методологічні підходи до співвідношення громадянського 

суспільства та держави не втратили свою актуальність донині.      
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Водночас, хотілось би застерегти від пошуку в роботах Платона, 

Сократа, Аристотеля, Цицерона та інших мислителів Античності, прямих 

паралелей із сучасними уявленнями про громадянське суспільство, його 

функцію, структуру, форми і методи діяльності. Адже за часів Античності 

головною метою для суспільства було, у першу чергу, створення ефективної 

держави, а не контроль за її діяльністю.    

Окрім мислителів Стародавньої Греції, визначальний вплив на 

формування методології пізнання та розуміння громадянського суспільства у 

сучасній правовій науці справили й суспільні та державотворчі практики 

Давнього Риму, знання про які були привнесені в Західну Європу разом із 

рецепцією римського права. Приклади прототипів громадянського 

суспільства у Давньому Римі можна віднайти ще за часів вигнання римських 

царів в 509 році до н.е. і становлення Республіки. 

За свідченням С. Бауер, за часів Сервія Тулія римська громада мала в 

своєму складі певні етнічні та майнові групи і «класи». У першому випадку 

йшлося про групи сабінян, латинян і етрусків, а в другому – багаті та бідні 

городяни. Складно розмірковувати про глибини диференціації тогочасного 

суспільства римлян, але почуття гідності та високий рівень 

самоорганізованості сприяли тому, що монарша влада, узурпована 

Тарквінієм Гордим всупереч закону, була миттєво повалена, коли його син і 

спадкоємець згвалтував знатну римлянку Лукрецію. Не витримавши наруги, 

Лукреція покінчила життя самогубством у центрі Риму. За короткий час 

містяни Риму організовано виступили проти тиранії та свавілля всієї сім’ї 

Тарквінія Гордого [13; c. 576-577]. Таким чином, маємо яскравий приклад 

згуртованості тогочасного суспільства вільних римських громадян у боротьбі 

з тиранією.         

Римське право також визнавало право на самоврядування об’єднання, 

яке тлумачилося як свобода його членів у прийнятті будь-якого рішення, що 

не містило приписів, які б суперечили законам Римської Імперії. Цей порядок 

вільного утворення колегій був запозичений, за свідченням римського 
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юриста Гая, із законодавства Солона, тобто з грецького права, та проіснував 

до кінця Республіки [248; c. 43]. Тобто, згадки про диференціацію 

суспільства на певні соціальні групи і визнання державою корпоративних 

інтересів, що не суперечили тогочасному законодавству, мали місце в 

джерелах римського права. Хоча сама категорія «громадянське суспільство» 

в актах законодавства часів Античності відсутня. 

Важливим здобутком Античної теоретико-методологічної спадщини, 

на наш погляд, стало визнання абсолютної цінності для держави спільноти 

вільних і згуртованих громадян. Як зазначав у своїй роботі «Теорія 

конституції» С. Дністрянський: «У старинній державі греків і римлян бачимо 

одноцільну громаду горожан, на якій опирається вся державна влада, чи вона 

проявляється на зверх, як воля народних зборів (comitia), чи як воля 

державного уряду (magistratus). Це одначе влада вольних горожан, за 

виключенням широкої суспільної верстви невольників» [360; c. 186]. Саме 

така громада була джерелом легітимації публічної влади у державі та 

соціальною основою її стабільності. Очевидно, що ця сенсація стала основою 

більш пізньої методології пізнання та розуміння громадянського суспільства 

українськими і зарубіжними вченими. 

Утвердження ранньофеодальної державності в Середньовічній Європі, 

що успадкувала через еволюціонування римо-католицької церкви традиції 

римського права та культури, сприяло розвитку релігійної, станово-

представницької та професійної диференціації тогочасного суспільства та 

утвердженню широкої автономії. Як писав І. Франко в своїй роботі «Свобода 

і автономія» – «Середні віки зі своїм феодалізмом були, властиво, золотим 

часом автономії в найрізніших її формах. Автономні були провінції супротив 

найвищого владника, автономні були князі, графи, барони та ліличі супроти 

цілої держави, автономні були більші міста, оскільки мали сили і засоби 

окупити та оборонити свою автономію. Супроти сих дрібних автономій 

щезала зовсім сила центральної влади…» [4; c. 362]. Але процес 

автономізації середньовічного суспільства мав і свої переваги. 
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 На відміну від Античності, корпоративні норми функціонування 

відповідних релігійних організацій, професійних цехів і гільдій, інших 

корпорацій-інститутів отримали своє закріплення в тогочасному праві. Саме 

в цей час утверджується феодальне (помісне) право; моноріальне (кріпосне) 

право; канонічне (церковне) право; міське (поліцейське) право; гільдійне 

(цехове) право; торгівельне (купецьке) право [97; c. 263]. Із цих автономних 

корпоративно-правових систем, внаслідок посилення соціально-економічних 

зв’язків між різними соціальними групами, у наступні століття буде 

утверджене загальнодержавне право, а численні розрізнені організації, цехи і 

гільдії, під впливом нових ідей та революційних практик утвердження 

буржуазно-демократичного ладу трансформуються в повноцінне 

громадянське суспільство. 

Але свого сучасного наповнення, а з часом і конституційного виміру, 

ідея розбудови і функціонування громадянського суспільства набула значно 

пізніше – в епоху Відродження та Реформації, коли первинні інституту 

громадянського суспільства прорізали паростками соціальної самостійності 

наскрізь усю товщу феодальної формації Західної та Центральної Європи та, 

подолавши простір, отримали свій розвиток у Північноамериканських 

колоніях. Витоки цієї ідеї можна знайти в науковій спадщині таких 

мислителів, як: Т. Аквінський, Ж. Боден, Г. Гроцій, Т. Гоббс, Дж. Лок, Н. 

Макіявеллі, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є, А. Дайсі, Т. Пейн, А. де Токвіль та 

інших. Саме їм належить першість у формуванні теоретико-методологічних 

основ громадянського суспільства, заснованих на ідеях природного права. 

Разом із тим, слід зауважити, що поява категорії «громадянське 

суспільство» в західноєвропейській політико-правовій думці мала складний 

характер. За свідченням французького вченого Д. Кола, категорія «societas 

civilis» була введена в науковий обіг Гілесем із Риму в 1277-1279 рр. і Л. 

Бруні в 1438 р. – мислителями середньовіччя, що здійснювали переклад 

«Політії» Аристотеля на латинську мову. Але свого сучасного значення ця 

категорія почала набувати лише після виходу роботи Т. Гоббса «De cive», що 
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була перекладена на французьку мову під повною назвою «Філософські 

елементи громадянина – політичний трактат, в якому відкриваються основи 

громадянського суспільства (societe civile)», а також після виходу в 1761 р. 

першого видання роботи Ж.-Ж. Руссо «Про суспільний договір» [111; c. 101, 

106]. 

На наш погляд, така термінологічна плутанина в поглядах Т. Гоббса, 

Ж.-Ж. Руссо й ін. не є випадковою. Вона відтворює дихотомічність 

походження громадянського суспільства та держави як доктрини і соціальної 

практики. Очевидно, що сучасні уявлення про громадянське суспільство 

визріли тоді, коли чітко викристалізувалося розуміння категорії «держава» та 

її сутнісних ознак, коли держава пройшла свою еволюцію в Європі від 

відомої формули Людовика XIV «Держава – це я» – до створення 

Європейського Союзу й делегування частини державного суверенітету 

країнами-учасницями органам цього наднаціонального утворення.    

 Сформовані мислителями епохи Відродження та Реформації 

теоретико-методологічні уявлення про конституціоналізм невдовзі були 

витребувані під час буржуазно-демократичних революцій в Європі і війн за 

незалежність на Американському континенті. Ідеї конституціоналізму як 

обмеження абсолютної влади правителя, верховенство народного 

суверенітету, непорушність і невідчужуваність природних прав людини, 

подільність влади на законодавчу, виконавчу та судову, виборність і 

підконтрольність законодавчої влади та ін. втілилися в перших конституціях 

і конституційних актах, які юридично оформили перемогу революцій і 

національно-визвольних змагань та утвердили конституційні засади розвитку 

і функціонування громадянського суспільства, а також легітимні форми і 

методи його впливу на державу. 

Ідеї громадянського суспільства у їх конституційному вимірі були 

актуальними у цей час і для України. Вони були започатковані ще в 

Конституції Пилипа Орлика 1710 р. Ця відома пам’ятка вітчизняної 

конституційно-правової думки мала автентичну назву «Пункти й конституції 
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законів та вольностей Війська Запорозького між ясновельможним паном 

Пилипом Орликом, новообраним Гетьманом Війська Запорозького, та між 

старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, 

прийняті публічною ухвалою обох сторін і підтверджені на вільних виборах 

встановленою присягою названим ясновельможним гетьманом, року Божого 

1710, квітня п’ятого дня у Бендерах», або ж «Бендерські конституції 1710 р.». 

Пункти були укладені вихованцем Києво-Могилянської академії Пилипом 

Орликом і козацькою старшиною у вигнанні [243; c. 103]. 

Зазначимо, що Конституція Пилипа Орлика 1710 р. була написана 

пізніше таких пам’яток англо-саксонського конституціоналізму, як Велика 

хартія вольностей (Magna Charta Libertatum) 1215 р. чи Конституційний 

договір біля берегу Код 1629 р. Водночас, вона побачила світ раніше перших 

європейських конституцій Польщі та Франції 1791 року. Слід погодитися з 

автором передмови до одного з перших в Україні перевидань «Конституції 

Гетьманської держави» С. Головатого, що ця Конституція стала природною 

суспільною рефлексією українського народу, який «віками обстоював на 

кривавій арені світової історії саму ідею «прав і вольностей» людської 

особистості» [133; c. 4]. 

Конституція Пилипа Орлика 1710 р. втілювала в собі ідеали і 

методологічні підходи природного права, популярні на той час не лише у 

Західній Європі, а й на Українських землях. У її підготовці, за свідченням 

українських вчених, брали активну участь відомі представники тогочасних 

військових кіл і духовенства – Андрій Войнаровський, Григорій Герцик, 

Кость Гордієнко та ін., які отримали освіту в Києво-Могилянській академії та 

кращих європейських університетах. Це дозволило закріпити у Конституції 

1710 р. не лише тогочасні уявлення про взаємовідносини держави і 

суспільства вільних громадян, а й особливу модель українського 

громадянського суспільства – «громаду», широко представлену козацькою 

старшиною, козаками і їх родинами, включаючи козацьких дітей і вдів. За 
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відсутності сталої національної державності, козацькі громади стали 

осередками публічної влади на Українських землях [176; c. 31-32; 184, с. 64]. 

І хоча державотворчий потенціал Конституції Пилипа Орлика 1710 р. з 

об’єктивних причин не був реалізованим у повній мірі, природно-правові ідеї 

«козацької громади» вплинули на формування світоглядних методологічних 

підходів таких українських дослідників громадянського суспільства, як: Г. 

Сковорода, І. Котляревський, В. Капніст, П. Лодій та ін.  

За браком національної державності й можливості зреалізувати 

конституційні ідеї розвитку та функціонування громадянського суспільства в 

Україні, дискурс щодо особистості, суспільства та держави у їх 

взаємозв’язку, а також щодо приватних і публічних інтересів перетікає з 

правотворчої в наукову площину. Ідеї розбудови національної державності 

на повазі до людини і громади стають предметом дослідження багатьох 

відомих вітчизняних мислителів XVIII-XIX ст.  

Так, гуманоцентричні ідеї, актуальні для тогочасного громадянського 

суспільства в Україні, що загалом ототожнювалося з громадою, були 

обґрунтовані відомим далеко за межами України філософом Г. Сковородою 

(1722-1794 рр.). Саме людина, її внутрішній світ та духовність складали, на 

думку мислителя, основу тогочасної громади. Найбільш відомим для 

сучасників є його вчення про дві натури (видиму – матеріальний світ, та 

невидиму – духовний світ) і три світи (мікросом – людина, макросом – 

Всесвіт, Біблія – світ символів та ідей). Вітчизняні дослідники політико-

правової думки Г. Сковороди відзначають, що вдосконалення суспільства, на 

переконання філософа, було можливим лише через удосконалення кожного 

його індивідуума, а не навпаки, оскільки “людина сама божественна, сама 

для себе безодня, джерело, сонце” [46; c. 59]. 

Разом із тим, Г. Сковорода, обґрунтовуючи ідеї моральної, духовної 

незалежності і свободи особистості, вважав, що людина не може бути 

щасливою та самодостатньою поза громадським життям. Щастя людини він 

пов’язував, у першу чергу, зі вмінням поєднувати суб’єктивні інтереси з 
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загальними інтересами громади. Саме в громаді та громадськості Г. 

Сковорода вбачав те благодатне середовище, що необхідне людині для 

реалізації її духовних початків на суспільно корисні справи. 

Філософія людиноцентризму та самовідданого служіння громаді 

отримала свій подальший розвиток у роботах інших українських мислителів. 

У першу чергу, слід згадати про відомі роботи І. Котляревського (1769–1838 

рр.) «Історії русів» та В. Капніста (1758–1823 рр.) «Оди на рабство». У них 

обґрунтовувалася велич ідеї природних прав людини на вільне існування та 

особистий розвиток, а також природне право України на автономне, а в 

перспективі й самостійне існування, вихід із-під Російського царату та 

налагодження взаємин із Прусією, іншими прогресивними на той час  

державами Західної Європи. А в 1828 році львівський професор права 

П. Лодій (1764–1829 рр.) видав свою роботу «Теорія (трактат) загальних 

прав, що містить у собі філософські вчення про природне загальне державне 

право» [4; c. 28-42], в якій відстоювалися позиції природного державного 

права та права людей на об’єднання в добровільні та самоврядні громади. 

Що ж єднає зазначені та інші праці українських мислителів цього часу? 

Аналіз цих робіт дозволяє виділити декілька спільних трендів розвитку 

тогочасної філософської та правової думки. По-перше, апелювання до давніх 

традицій поваги до людини і народоправства, притаманних українцям 

споконвічно. На думку Г. Сковороди, І. Котляревського, В. Капніста, П. 

Лодія та інших, ці традиції обґрунтовують природні права людини і громади 

в Україні, засвідчують право української громади на створення власної 

держави. По-друге, роботи зазначених мислителів проникнуті повагою до 

прав людини на життя та свободу, творчий розвиток, самостійну 

громадянську позицію тощо. При цьому, обстоювалася первинність людини 

щодо громади. Водночас, і по-третє, буття людини поза громадою вбачається 

українськими мислителями таким, що позбавлене сенсу. Натомість, служіння 

громаді є важливим елементом громадянської свідомості, а сама громада – 
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предтечею і праобразом національної держави та громадянського суспільства 

в їх сучасному значенні.   

Надалі українська конституційно-правова думка середини XIX ст. 

ознаменувалася діяльністю Кирило-Мефодіївського товариства (1845–1847 

років), яке стало колискою для цілої плеяди видатних філософів-просвітників 

та літераторів і митців, серед яких найвідомішими нині є постаті: 

Г. Андрузького, В. Білозерського, М. Драгоманова, М. Гулака, 

М. Костомарова, П. Куліша, О. Навроцького, І. Посяда, Л. України, 

Т. Шевченка та ін. 

Зокрема, численні літературні твори Т. Шевченка та Л. Українки 

формували світоглядні методологічні основи самобутнього громадянського 

суспільства України. Вони закликали до ліквідації самодержавно-кріпосного 

ладу, проголошення демократичної республіки, встановлення народовладдя 

та широкого самоуправління, панування права забезпечення рівності всіх 

громадян. Ці наріжні положення політико-правової спадщини Т. Шевченка та 

Л. Українки розглядалися в поєднанні їх з ідеями національного визволення 

[184; c. 67]. 

У середовищі Кирило-мефодіївців також зріли думки про значний 

потенціал української громади і про необхідність його використання в 

національних інтересах. Невдовзі ці думки трансформувалися в перші 

українські конституційні проекти. Зокрема, члени Кирило-Мефодіївського 

товариства розробили кілька конституційних проектів, заснованих на ідеях 

панславізму. Включаючи й проект, що передбачав створення Конституції 

Слов’янських Сполучених Штатів. 

Заслуговує на увагу конституційно-правова спадщина Г. Андрузького в 

царині унормування конституційних засад розвитку громадянського 

суспільства в Україні, викладена цим вихованцем Київського університету в 

його відомих «Начерках Конституції». Із-поміж іншого, Г. Андрузький 

присвятив окремий підрозділ своїх начерків саме общині. В останній він 



 58 

вбачав основу державності, певний ідеал громадянського суспільства, 

раціональну альтернативу для державної влади. 

Саме за общиною Г. Андрузький залишав останнє слово при 

розв’язанні найважливіших справ у державі. Зокрема, він писав: «Якщо у 

правлінні відбулося непорозуміння або неузгодженість, то справа потрапляє 

в управління общини, яке має безпосереднє ведення над всіма справами» 

[353; c. 44]. Разом із тим, погляди Г. Андрузького на самоврядну общину 

«безродних» мали ідеалістичний характер, про що свідчить навіть стиль 

викладення «Начерків Конституції», в яких нескладно побачити аналогії з 

загальновідомим «Містом Сонця» Т. Мора [184; c. 68].  

Значний вплив на формування світоглядних методологічних принципів 

формування та функціонування громадянського суспільства в Україні мали й 

наукові доробки М. Костомарова, який побачив “у народові, в масах, в його 

“внутрішній історії” ту духовну силу, яка спроможна рухати поступ” [229; c. 

48]. Розкриваючи особливості народу України, М. Костомаров наголошував 

на індивідуалізмі, глибокій духовності та набожності українців, а також на їх 

прагненні до свободи та народоправства, ненависті до самодержавства та 

будь-якої сваволі державної влади щодо людини і громади. М. Костомаров 

також не уявляв особистість поза соціальною активністю, поза громадськими 

асоціаціями і спільнотами.   

У книзі “Буття українського народу”, яка визнається сучасниками як 

програмний документ Кирило-Мефодіївського братства, М. Костомаров 

стверджував: “Уряд, порядок і правління повинні бути на землі: так Бог 

постановив, і єсть то власть, і власть та од Бога, але урядник і правитель 

повинні підлягати закону” [229; c. 241]. Тобто, М. Костомаров вбачав 

бажаним і необхідним для розвитку громади і держави підпорядкування 

публічної влади праву. Можна передбачити, що тим самим закладалися 

підвалини верховенства права та громадського контролю за діяльністю 

органів публічної влади. 
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Важливим для пізнання феноменології громадянського суспільства в 

Україні є й роботи одного з перших вітчизняних теоретиків соціалізму С. 

Подолинського «Про хліборобство» (1874 р.), «Про багатство і бідність» 

(1876 р.). Основою організації суспільства цей мислитель називав громадян – 

колектив трудівників, котрі об’єднуються у певну цілісність на основі 

колективної власності [50; c. 93]. Значення приватної власності для 

формування повноцінного громадянського суспільства С. Подолинський 

ігнорував. 

Фундатором національної конституційної думки, творцем першого 

конституційного проекту, що наближався до тогочасних європейських 

зразків конституціоналізму та передбачав проведення конституційної 

реформи в Російській імперії на засадах децентралізації, став один із 

ключових ідеологів Старої громади у Києві, М. Драгоманов (1814–1895 рр.). 

Йому належить авторство відомої вітчизняної пам’ятки конституційно-

правової думки «Проект основ Статуту українського товариства «Вольный 

Союз – Вільна спілка», яка користувалася значною популярністю серед 

української інтелігенції. Така популярність Проекту М. Драгоманова серед 

українства є пояснюваною, з огляду на його заклик до об’єднання в 

«Вольный Союз – Вільну спілку» «засновувати свої відділки в українських 

колоніях» [353; c. 53].  

Уникаючи комплексної характеристики «Проекту основ Статуту 

українського товариства «Вольный Союз – Вільна спілка», відзначимо, що 

цей документ започатковується частиною першою «Про цілі товариства». 

Окрім основоположних прав і політичних свобод людини, цей Проект 

запроваджує таку важливу перманентну властивість суспільства, як 

спроможність здійснення ним самоуправління – а) місцевого (общинне, 

волосне, уїздне, обласне (М. Драгоманов пропонував визначити в Російській 

імперії 8 областей)) і б) державне. При цьому, відповідне самоуправління, на 

переконання М. Драгоманова, «має представлятися сходами чи обраними 

зібраннями, перед якими мають бути відповідальні всі посадові особи, окрім 
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суддів, стан яких має бути визначеним окремо» [5; c. 169].  

До того ж, М. Драгоманов одним із перших оцінив потенціал українців, 

які проживали на теренах Російської імперії, але поза межами України, для 

створення громад, які зможуть консолідуватися з іншими революційними 

рухами у Російській імперії. У «Пояснювальній записці до «Проекту основ 

Статуту українського товариства «Вольный Союз – Вільна спілка» до Першої 

частини» він зазначав: «Ось найважливіше з міркувань, які свідчать на 

користь необхідності друзям свободи і розвитку, які живуть серед 

українського населення Росії, об’єднатись, перш за все, в місцеве політичне 

товариство і після цього вже, вступаючи в спілку з подібними ж 

товариствами в інших областях, діяти для свободи і розвитку всієї Росії» [5; 

c. 182]. 

Наведені підходи М. Драгоманова щодо конституційних засад розвитку 

та функціонування громадянського суспільства в Україні ґрунтувалися, з 

одного боку, на національних традиціях народоправства, а з іншого – на 

позитивному досвіді конституційного державотворення 

Північноамериканських колоній, а пізніше і США. Подібна «вестернізвана» 

модель розбудови самоврядного суспільства для України була доволі 

популярною серед вітчизняних правників у XIX ст. Хоча, її реалізація, за 

умови відсутності в Україні на той час національної державності, була 

нездійсненною. Зокрема, й через поширення на теренах Російської імперії 

марксистського догмату соціал-демократії. 

Марксистське вчення не лише відстоювало догмат формаційного 

підходу до розвитку суспільства та держави, а й украй негативно ставилося 

до цінностей громадянського суспільства. За свідченням Дж. Кіна, К. Маркс 

заперечував демократичний потенціал суспільства та стверджував, що 

«природні зв’язки» людського об’єднання вперше розчиняються в кислоті 

буржуазної конкуренції та егоїзмі громадянського суспільства: «Лише у 

XVIII ст. у «громадянському суспільстві» різні форми громадських зв’язків 

виступають щодо окремої особи всього лише засобом для її приватних цілей, 



 61 

як зовнішня потреба» [101; c. 115]. У кінці XIX – на поч. XX ст. позиція К. 

Маркса інтерпретувалась багатьма мислителями на користь визнання кризи 

громадянського суспільства та побудови нового суспільства, гегемоном 

якого мав стати працюючий люд, насамперед, пролетаріат.    

Послідовниками конституційних ідей і теоретико-методологічних 

підходів М. Драгоманова до громадської моделі розбудови громадянського 

суспільства в Україні виявили себе: І. Франко, В. Сокольський, 

М. Ковалевський, Б. Кістяківський, В. Липинський, М. Грушевський, С. 

Шелухін та інші українські мислителі та громадські діячі. Свої проекти 

конституційних реформ в Україні у цей період також обґрунтували професор 

С. Дністрянський і харківський адвокат М. Міхновський. 

Зокрема, багатою на ідеї щодо перспектив розвитку та функціонування 

територіальної громади в Україні виявилася наукова та творча спадщина І. 

Франка. Він вважав, що головною передумовою покращення життя українців 

є врахування прогресивної західноєвропейської думки про цінність свободи 

громадського життя та відродження практики громадського спілкування, 

трансформація первинних адміністративних одиниць на самоврядні громади. 

У своїй програмній роботі «Свобода і автономія» (1907 р.) І. Франко писав: 

«Кращі уми в Росії, йдучи за такими ж умами Західної Європи, давно вже 

вказали інший шлях для справді тривалого і плодючого розвою. Сей шлях 

основується на першому принципі всякого громадського життя – пошані до 

чоловіка, до його кровних інтересів, до його природних, невідчужених прав, 

таких, як свобода слова й організації, як нетиканість домашнього огнища без 

суду, як свобода заробітку та переселення і т.д. Се елементарні основи для 

всякого хоч трохи успішного життя громадянського і державного …» [4; c. 

359].  

Майбутній суспільно-політичний устрій України, на думку І. Франка, 

мав ґрунтуватись на самоврядуванні общин, повітів і країв, сформованих із 

вільних людей і поєднаних між собою вільною федерацією, заснованою на 

солідарності інтересів. Тому, будь-яка влада, що гальмує розвиток 
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громадянського суспільства на своєї території, на переконання І. Франка, 

приречена на невдачу. До того ж, у розквіт ідей соціалізму, що отримали 

відоме поширення в Європі на кінець XIX – поч. XX ст., І. Франко, подібно 

М. Драгоманова, висловлював стриманість щодо їх запровадження в Україні, 

з огляду на загрозу розвиткові вітчизняних громад. 

   Значний вклад у формування методології пізнання та розуміння 

конституційних засад громадянського суспільства внесли й діячі доби 

національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. Зокрема, слід згадати про 

фундатора Центральної Ради і відомого вченого, засновника української 

історичної школи – М. Грушевського, для якого актуальними були й 

проблеми конституційного державотворення. Зокрема, ще в 1905 р. М. 

Грушевський у своїй відомій статті «Конституційне питання і українство в 

Росії» запропонував проект конституційних перетворень, спрямований на 

децентралізацію держави, а також федералізацію Російської імперії й 

надання Україні автономного конституційного статусу. 

Свої знання та світоглядні переконання М. Грушевський у найбільш 

концентрованому вигляді втілив у Четвертому універсалі УНР. 

Переосмислюючи значення універсалів УНР у своїй роботі «Хто такі 

українці і чого вони хочуть?», М. Грушевський зосередився на сентенціях, 

які не були закріплені в цих Універсалах. Зокрема, він вважав, що 

Центральна Рада «не сіє ворожнечі, а кличе до порозуміння і злагоди, до 

спільної праці всі народи України, щоб повалити ту велику і високу стіну, 

яка стоїть на дорозі вільного походу української землі; всі ті пережитки і 

останки старого проклятого режиму, які ще стоять і досі, – темнота, 

несвідомість політична і національна, русифікація, нехтування української 

народності, її мови, культури, недовір’я і відчуження між народностями, 

стара пам’ять колишніх спорів і чвар, котру роздувають злі й необачні люди, 

замість кликати до згоди й співробітництва, в світлу і велику будучину 

української землі, а не в темну й гірку її минувшину» [4; c. 400-401]. 

Відсутність такого поступу та злагоди в українців пояснюється відсутністю 
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гармонійно розвиненого і консолідованого довкола національної ідеї 

громадянського суспільства. Очевидно, що національна думка М. 

Грушевського випередила тогочасний стан розвитку громадянського 

суспільства в Україні.  

Після падіння Центральної Ради М. Грушевський продовжував 

досліджувати проблеми національного державотворення та право творення. 

Зокрема, вчений сформував у своїй роботі «Початки громадянства, генетична 

соціологія» (1921 р.) [4; c. 366] концепцію Української національної держави 

із безкласовим суспільним ладом. Визнаючи історизм державотворчих 

процесів, М. Грушевський, на противагу К. Марксу, вбачав джерело 

соціального прогресу не в класовій боротьбі, а в людській психології, у 

творенні громадянського суспільства.   

Інший український державний діяч, Генеральний суддя УНР С. 

Шелухін вважав демократію «національною українською формою державної 

влади» [232; c. 143], історичні корені якої цей вчений знаходить ще в 

Конституції України Пилипа Орлика 1710 р. Окрім прихильності до 

західноєвропейських ідей природного права та демократії, С. Шелухін у 

своїй праці «Державна мова на Вкраїні» (1918 р.) окреслював гостру 

проблему розвитку української мови, як важливого чинника утвердження 

української громади.   

Відкидання державної мови, за твердженням С. Шелухіна, – це не тільки 

відкидання її національної ознаки, але й величезна неповага до душі й совісті 

народу, до самої української народності. Тому він бачив необхідність у 

потребі видати закон про те, що в Українській державі державною мовою 

повинна бути лише одна – українська, і цим засвідчити, що зневага до 

української народності як до державного елементу, зневага до його мови, 

тобто до його душі й совісті, може кваліфікуватися як протидержавний 

злочин [370; c. 11]. Таким чином, С. Шелухін одним із перших звернув 

особливу увагу на мовно-культурні чинники розвитку громадянського 

суспільства та державності в Україні.   
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Яскравий представник руху т.з. «хлопоманів» і автор консервативної 

концепції правової держави В. Липинський напрацював оригінальні 

методологічні підходи, які дозволили розглянути взаємодію громадянського 

суспільства та держави через «класократичну», альтернативу для охлократії 

та демократії, модель соціального устрою, обґрунтовану на засадах цінностей 

громадянства, народу, закону. Будучи прибічником теорії еліт, В. 

Липинський відстоював меритократичні підходи до організації публічної 

влади. Систему «класократичної» аристократії мислитель розглядав як 

відкриту політичну структуру, що забезпечувала реальний плюралізм ідей і 

поглядів різних політичних груп, можливість переходу влади від однієї 

аристократичної групи до іншої та поповнення еліти за рахунок «кращих 

людей» від усіх суспільних класів. Але основною цінністю для держави і 

суспільства В. Липинський вважав людину, незалежно від її належності до 

класів і майнових станів. 

Поряд із людиноцентризмом, В. Липинський відстоює й патріотичні 

позиції. У «Листах до братів-хліборобів» наголошує: «Українцем єсть всякий, 

хто хоче, щоб Україна перестала бути колонією: щоби з різних її племен, рас 

і вір повстала Держава Українська. А творцем України єсть той, хто в святе 

діло унезалежнення української колонії приносить найкраще, що єсть у 

ньому: в тій культурі, з якої він до українства прийшов» [155; c. 21].  

 Але чи не найбільше В. Липинського вабили питання гармонійного 

співіснування громад і держави. Він стверджував: «Держава завжди покриває 

собою ціле громадянство на даній території, і в міру того, як її функції з 

часом все більше поширюються, вона в деякий момент входить у контакт зо 

всіма комірчинами (класами та станами) громадянства і тому одріжнити її в 

нації от громадянства буває іноді так само трудно, як наприклад одріжнити в 

дитині (= нація) те, що походить від батька (= держава), від того, що 

походить від матері (= громадянство)» [155; c. 429]. Тим самим, В. 

Липинський обгрунтовув дихотомічний підхід до взаємодії громадянського 

суспільства та держави. 
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Утім, далеко не всі із обґрунтованих українськими правознавцями у 

кін. XIX – на поч. XX ст. методологічних підходів щодо розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в Україні є однозначними. До 

прикладу, М. Ковалевський у своїй роботі «Загальне вчення про державу» 

присвячує самостійну главу проблемам меж втручання держави у суспільне 

життя. При цьому, вчений прийшов до парадоксального висновку про те, що 

держава має право розширювати свій вплив на громадськість у силу того, що 

суспільні відносини ускладнюються, і держава стає опікуватися тими 

сферами громадського життя, котрі раніше були предметом відання сім’ї, 

родини, громади, церкви і т.п., і це не матиме нічого спільного з обмеженням 

свободи індивідів [4; c. 290-291]. 

Разом із тим, М. Ковалевський, який був автором понад 500 

друкованих публікацій, має у своєму методологічному доробку й низку 

прогресивних, корисних для розвитку громадянського суспільства позицій. 

Зокрема, на думку М. Гуренко-Вайцман і Н. Філик, М. Ковалевський у своїх 

працях стверджував про потребу зменшити тиск держави на особу, був 

прихильником ідей природного права, вважав за необхідне розширити 

компетенцію самоврядування, а отже, «його погляди можна вважати 

наближеними до концепції громадянського суспільства» [50; c. 91]. 

Інший вчений, фундатор загальної теорії права, – Б. Кістяківський 

виступав проти правового нігілізму суспільства на користь верховенства 

права і свободи людини. Він виробив свою власну теорію законності, в якій 

визнавався примат закону над будь-якими приватними чи суспільними 

інтересами, а також концепцію природнього права, змістом якої є 

невідчужувані права, що незалежні від держави. На думку Б. Кістяківського, 

права людини «природні», оскільки вони неполітичні, довічно властиві 

людям, людським істотам, а не членам тієї чи іншої соціально-політичної 

системи. Утім, незважаючи на свої людиноцентристські переконання, у своїх 

дослідженнях Б. Кістяківський оперував категоріями «людина», «народ» і 
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«держава», але фактично залишив не розкритим для себе потенціал 

громадянського суспільства.   

Цікавий методологічний підхід до розуміння права, держави і 

громадянського суспільства продемонстрував і С. Дністрянський. Зокрема, у 

конституційному проекті «Устрій Галицької держави», за свідченням П. 

Стецюка, С. Дністрянський запропонував надати всю повноту влади в 

Галицькій Державі українському народові, а всім іншим народам, що 

мешкають на цих землях, – право «народної самоуправи». Він також 

розробив положення про різні конституційні права: свободи думки, віри, 

науки, преси, права вільного «плекання своєї народності і мови» [360; c. 61].  

У проекті Конституції ЗУНР 1920 р. С. Дністрянський передбачив 

параграф 16, який закріплював право громадян на мирні збори та на вільне 

об’єднання в громадські спілки. Водночас, вчений зберігав за державою 

дозвільну систему щодо таких спілок: «спілки мусять подавати свої статути у 

компетентний державний орган. Державний орган має право заборонити або 

припинити діяльність таких спілок, які у своїй меті або засобах суперечать 

кримінальним законам» [360; c. 163]. Така практика легалізації громадських 

об’єднань та контролю за їх діяльністю була традиційною для конституцій 

держав Європи у першій половині XX ст. 

Криза ліберальних концепцій і теорій громадянського суспільства на 

початку XX ст. мала не лише методологічну природу, а й зумовлювалася 

кризою буржуазії, радикалізацією суспільства та поширенням марксистської 

ідеології в її різноманітних інтерпретаціях. Доволі швидко, під впливом 

військо-політичної, соціально-економічної та духовно-світоглядної кризи, 

теорії К. Маркса і Ф. Енгельса були трансформовані в гасла численних 

протестних і революційних рухів.  

 Так, відому популярність і привабливість у суспільстві в кінці XIX – 

на поч. XIX ст. отримують похідні від марксизму теорії анархізму та 

комунізму. Зокрема, не можна спростовувати відомий вплив на формування 

тогочасної методології пізнання законів і закономірностей розвитку 



 67 

суспільства одного з яскравих ідеологів і лідерів анархістського руху М. 

Бакуніна. Ним обґрунтовувалася ідея суспільної моралі, що впливає на 

розвиток конкретного суспільства. «Загальна та основна помилка всіх 

ідеалістів … – це пошук основи моралі в ізольованому індивіді, – писав М. 

Бакунін у своїй роботі «Бог і держава», – між тим, як вона полягає – і не 

може не полягати – лише в асоційованих індивідах» [9; c. 344]. Щоправда, М. 

Бакунін вбачав у суспільстві силу, яка не створює, а руйнує державу через 

застосування інструментарію революції.   

Іншим полюсом радикалізації уявлень про державотворення та 

соціальний прогрес стає націоналізм. Поразка національно-визвольних 

змагань 1917-1921 рр. та демонтаж елементів української державності 

призвели до кризи ліберально-демократичних методологічних підходів 

пізнання розвитку та діяльності громадянського суспільства в Україні. На 

зміну теоріям і концепціям «громадської» моделі громадянського суспільства 

приходять ідеї інтегрального або «чинного» націоналізму. До прикладу, М. 

Сціборський запроваджує в науковий обсяг нову концепцію «націократії» – 

«державно-політичного і соціально-економічного устрою, що її заступає 

сучасний націоналізм» [363; c. 15].  

Окрім триптиху класичних робіт, Д. Донцова «Націоналізм», Ю. Липи 

«Призначення України» і М. Сціборського «Націократія», виданих у 20-30-х 

роках минулого століття, ідеї націоналізму отримали свою реалізацію у 

конституційному проекті М. Міхновського. З одного боку, Україна 

визначалася ним як «спілка вільних і самоправних земель», унормовувалась 

широка система прав і свобод людини, а також права національних меншин, 

а з іншого – вождистська модель влади у державі та суспільстві, яка не 

залишала життєвого простору для розвитку ліберальної моделі 

громадянського суспільства. 

Закінчення Першої світової війни і «весна народів» 1918 р. призвели не 

лише до краху світових імперій і проголошення низки незалежних держав, а 

й до численних соціалістичних революцій і національно-визвольних змагань. 



 68 

Втрата Україною історичного шансу здобути незалежність примножилась 

збитками від встановлення радянської влади та входження до складу 

Радянської Федерації.   

Змінилася й соціальна структура тодішнього суспільства. П. Сорокін у 

своєму нарисі «Зміни структури соціального агрегату в період революцій» 

відзначає, що за роки Першої світової війни і революцій населення Росії 

зазнало кількісних і якісних змін. Російська імперія вступила в війну з 

населенням 176 млн. чол., а в 1920 р. РРСФР, разом із усіма союзниками 

республіками, включаючи Азербайджан, Вірменію, Грузію та ін., мала лише 

129 млн. чол. населення. Втрати у населенні склали за шість років 47 млн. 

чол. Що ж до кількісних змін, то П. Сорокін справедливо відзначав, що доля 

будь-якого суспільства залежить передусім від властивостей його членів. 

«суспільство, що складається з ідіотів чи бездарних людей, ніколи не буде 

процвітаючим» [356; c. 427, 432]. Складно робити однозначну оцінку якісних 

втрат суспільства України у цей період, але кількісні втрати були 

вражаючими. Адже Україна, окрім втрат Першої світової війни і 

громадянської війни, зазнала катастрофічних людських втрат під час 

Голодомору.     

Трансформацій зазнало не лише суспільство та його стосунки із 

державою, а й методологія відповідних наукових досліджень як в Україні, 

так і за кордоном. Поширення в XX ст. у Європі нормативістських підходів 

праворозуміння та поява значного масиву діючого на той час законодавства, 

всеосяжність правового регулювання суспільних відносин, удосконалення 

правотворчої практики, а також позитивне унормування навіть природних 

прав людей і народів, призвели до домінування в правовій науці на початку 

минулого століття юридичного позитивізму. У колишньому СРСР 

позитивізм отримав свій специфічний розвиток під впливом вчення К. 

Маркса і Ф. Енгельса про діалектичний матеріалізм.       

Сам по собі метод діалектичного матеріалізму, маючи свої глибинні 

витоки із французької та німецької філософії, політекономії та соціології 
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XVIII-XIX ст., а за свідченням Ф. Енгельса, – навіть із часів стихійної 

діалектики Античності [75; c. 20], не суперечив тогочасним і сучасним 

принципам наукознавства. Його застосування дозволяє виявити й пізнати 

окремі закони і закономірності буття природи і суспільства, а відтак – 

виявити й закономірності генезису конституціоналізму, держави та її 

інститутів. Разом із тим, абсолютизація та універсалізація методу діалектики, 

поширення його на пізнання всіх без винятку сфер буття людини, суспільства 

та держави на тривалий час перекреслили попередні здобутки української та 

зарубіжної методології дослідження явищ правового буття [388; c. 95]. 

Зокрема, у сфері пізнання та розуміння конституційних основ 

громадянського суспільства. 

Як відомо, розвиток радянської юридичної науки впродовж існування 

колишнього СРСР, у тому числі й в Українській РСР, ґрунтувався на вченні 

про діалектичний і історичний матеріалізм. Всі інші світоглядні 

методологічні принципи пізнання правового буття, альтернативні згаданим, 

вважалися хибними, а інколи й шкідливими. Там, де потенціалу «діамату» та 

«істмату» не вистачало, на допомогу приходила радянська державно-

партійна ідеологія. Тим самим, марксистська світоглядна методологія була 

суттєво деформована й трансформована у колишній радянській федерації в 

т.з. «марксизм-ленінізм», який по суті став неомарксизмом. Результати таких 

досліджень не завжди були успішними, що підтверджувала й конституційна 

практика. Саме в колишньому СРСР вчення про «юридичну конституцію» та 

«фактичну конституцію» стала визначальною складовою суспільного життя. 

За радянської доби дослідження ідей громадянського суспільства та їх 

конституювання вважалося непотрібним. Натомість, радянська державно-

правова доктрина нав’язувала українцям зовсім протилежний концепт 

державно-партійної корпоративної держави і суспільства та соціалістичної 

моделі демократії (А. Денисов, В. Коток, С. Кравчук, І. Трайнін, І. Фарбер та 

ін.). Найбільш рельєфно концепт радянської держави був визначений А. 

Денисовим, який інтерпретував офіційний виступ Міністра іноземних справ 
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СРСР В. Молотова, та відзначив, що «Радянське держава – це організація, яка 

охоплює всю масу населення з його все ще існуючими класовими 

розбіжностями і при цьому в порядку обов’язкового підпорядкування всіх 

громадян держави волі державної влади, яка репрезентує в особі провладного 

робочого класу інтереси і волю більшості народу» [59; c. 147]. Для 

мобілізації радянського суспільства державно-партійним апаратом 

колишнього СРСР застосовувався потенціал дорадчої демократії. 

До форм радянської демократії належали всі види участі громадян у 

громадському та державно-партійному житті, включно з участю в народних 

дружинах і художньою самодіяльністю. Разом із тим, коли в 1991 році 

керівництво радянської держави вирішило провести перший референдум 

СРСР із метою всенародної підтримки оновлення радянської федерації, то 

цей референдум потерпів фіаско. Незважаючи на те, що понад 70% громадян 

проголосували 16 квітня 1991 року за «ребрендінг» СРСР, останній розпався, 

що й засвідчила на міжнародному рівні Біловезька угода від 8 грудня 1991 

року. 

Лише після проголошення незалежності України в 1991 році 

теоретико-методологічні дослідження громадянського суспільства стали 

витребуваними у конституційному державотворенні і правотворенні та 

синхронізовані з відповідними надбаннями зарубіжної конституційно-

правової думки. Хоча, як уже зазначалося попередньо, до середини 70-х 

років XX ст. напрацювання ліберально-правової думки у сфері розвитку та 

функціонування громадянського суспільства були не витребувані й у 

Західній Америці та США. За свідченням Д. Хелда, ідеї плюралізму 

отримали «друге дихання» в 1968-1969 рр., під час виникнення Руху проти 

війни у В’єтнамі, активізації студентських рухів у Європі, пов’язаних із 

новими лівими, виявлення Уотергейтського скандалу та інших подій  [401; 

c. 279], коли громадянське суспільство відчуло свою силу й потребу 

повернути діяльність держави під свій контроль. 
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Із перших років незалежності в українській конституційно-правовій 

науці започатковується дослідження проблем розбудови гармонійного 

громадянського суспільства. Хоча, разом із знаннями про конституційно-

правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства, 

окремі українські вчені на початку втратили й актуальні методологічні 

підходи до дослідження відповідної проблематики. Так занадто «широке» 

тлумачення громадянського суспільства в юридичній науці призвело до того, 

що навіть міліція почала тлумачитися як інститут громадянського 

суспільства. Зокрема, О. Цельєв включає до поняття громадянського 

суспільства сім’ю, корпорації, асоціації, суспільні організації, а також «інші 

соціальні структури, покликані забезпечити умови для самореалізації 

окремих індивідів і колективів, задоволення системи розумних інтересів і 

потреб безпосередньо, шляхом власної взаємодії» [402; c. 4]. 

Аде, уже починаючи із кінця 90-х років XX ст., такі вчені, як: М. 

Баймуратов, Ю. Барабаш, О. Батанов, Г. Берченко, С. Бобровник, Ж. Дзейко,, 

В. Ковальчук, М. Козюбра, А. Колодій, А. Крусян, П. Любченко, Р. 

Максакова, О. Марцеляк, Н. Мяловицька, В. Нестерович, М. Оніщук, В. 

Погорілко, В. Речицький, М. Савчин, А. Селіванов, В. Серьогін, О. 

Скрипнюк, І. Сліденко, О. Совгиря, М. Ставнійчук, Ю. Тодика, В. 

Федоренко, О.  Фрицький, В. Шаповал, Ю. Шемшученко та ін. напрацювали 

ґрунтовну теоретико-методологічну базу, яка дозволяє пізнати і зрозуміти 

конституційні засади громадянського суспільства в Україні. 

Слід погодитись із В. Погорілком і В. Федоренком, що формування 

сучасної наукової методології конституційного права в Україні відбулося 

кількома шляхами. По-перше, шляхом трансформації вже апробованих 

методів науки радянського державного права; по-друге, шляхом запозичення 

позитивно зарекомендованої наукової методології, яка не визнавалася в науці 

радянського державного права, але практикувалася в зарубіжній науці 

конституційного права; по-третє, шляхом залучення до 

методологічного апарату науки конституційного права методів, що 



 72 

застосовуються в інших науках, – соціології, політології, психології, 

статистиці, кібернетиці, теорії управління, синергетиці тощо [243; c. 38]. 

Нині вітчизняні та зарубіжні правознавці застосовують різні 

методологічні підходи для пізнання та розуміння конституційних засад 

розвитку та функціонування громадянського суспільства. Це, зазвичай, 

призводить до різних результатів відповідних досліджень, які в свою чергу, 

підлягають узагальненню та систематизації.  

Так, Ю. Узун аналізує сучасний науковий дискурс за кордоном щодо 

проблем громадянського суспільства та виокремлює такі їх напрями: 1) 

громадянське суспільство, як сфера соціальних, неполітичних відносин, що є 

приреченою на суперництво із державою (П. Кластра, А. Лефевра, 

А.С.Панаріна, К. Фіцпатрик, Б. Шантебут); 2) громадянське суспільство як 

глобальна система, в якій держава є організаційною структурою (Д. Кола, 

Дж. Александер); 3) громадянське суспільство як проміжна сфера між 

владою і ринком, державою та економікою (Е. Гелнер, О. Бурганов) [375; c. 

10]. Але, така систематизація не враховує здобутки вітчизняних учених-

конституціоналістів у дослідженні конституційних засад громадянського 

суспільства.  

Більш вдалою вбачається систематизація методологічних підходів, 

запропонована Г. Берченком. Узагальнюючи найбільш поширені погляди 

вчених-конституціоналістів і інших правознавців на поняття, сутність і зміст 

громадянського суспільства, Г. Берченко виокремлює наступні підходи до 

інтерпретації цього поняття: а) широкий, б) дихотомічний і в) вузький. 

Перший із них, широкий, на думку Г. Берченка, найбільш яскраво 

представлений у роботі П. Любченка, який зазначав: «підстави розрізнення 

поняття «суспільство» і «громадянське суспільство» відсутні». Суспільство, 

на думку П. Любченка, просто набуває ознак громадянського за певних умов, 

і при цьому такий його структурний елемент («елемент політичної 

надбудови») як держава із його складу не вибуває. 



 73 

Другий, дихотомічний підхід до розуміння громадянського суспільства, 

на думку Г. Берченка, полягає в жорсткому поділі держави і громадянського 

суспільства. До громадянського суспільства представники цього підходу (М. 

Бондар, Ю. Дмитрієв, О. Кучерена, О. Петришин, В. Речицький, С. Тимченко 

і ін.) включають усі сфери, які не підконтрольні державі. Таким чином, в 

структуру громадянського суспільства включаються всі сфери життя 

суспільства (економічна, політична, культурна, релігійна тощо). 

Третій, або ж вузький підхід, ґрунтується на розмежуванні сфери 

громадянського суспільства з політичною сферою суспільства (до якої 

належить держава), а також з економічною сферою (до якої належить ринок). 

Поєднавши термінологію Ю. Габермаса і Т. Парсонса, Г. Берченко 

припускає, що економіка і політика (держава) утворюють сферу системного 

світу, інститути соціалізації – сферу життєвого світу, а соціетальне 

співтовариство стає прообразом і способом існування соціальної організації 

громадянського суспільства. Цієї точки зору притримуються й інші відомі 

зарубіжні дослідники громадянського суспільства. Рівняючись на А. Грамші і 

Т. Парсонса, Е. Арато та Д. Коген постулюють диференціацію 

громадянського суспільства не тільки від держави, але і від економіки [18; c. 

20-39]. Ми, як власне й автор вище описаної концепції, в цілому підтримуємо 

третій, т.з. «вузький підхід», що передбачає визнання т.з. «трисекторальної 

моделі»: громадянське суспільство – держава – бізнес.  

Разом із тим, систематизація методологічних підходів щодо 

громадянського суспільства в конституційному праві має більш складну, 

багаторівневу систематику. На наш погляд, можна виділити наступні 

методологічні підходи до розуміння конституційних основ громадянського 

суспільства: 1) за сутністю: а) філософсько-світоглядний підхід, який 

ґрунтується на природно-правовій доктрині і передбачає належність до 

громадянського суспільства всього недержавного сектору суспільства; б) 

позитивістський підхід, який відносить до громадянського суспільства 

функції та інститути громадянського суспільства, унормовані в конституції 
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та законах; в) комбінований підхід, який дозволяє розглядати громадянське 

суспільство як природного партнера держави, представленого стихійними 

(громадськість, громадські рухи), самоорганізованими (органи 

самоорганізації населення на місцях) та інституціоналізованими (громадські 

організації, творчі спілки, організації роботодавців, ЗМІ) складниками; 2) за 

змістом взаємовідносин громадянського суспільства та держави, які можна 

поділити на: а) співіснування; б) конкуренцію та в) партнерство. На нашу 

думку, найбільш ефективним є комплексний підхід, який дозволяє 

застосовувати весь методологічний арсенал науки конституційного права й 

досліджувати громадянське суспільство, характер його взаємовідносин із 

державою та особливості конституційно-правового регулювання відповідних 

відносин.  

Разом із тим, прихильність до комплексної методології пізнання та 

розуміння конституційних основ громадянського суспільства зумовлює 

потребу визначення її особливостей. Як відомо, методологія – явище 

інтегральне, яке об’єднує в собі ряд компонентів: світогляд і фундаментальні 

загальнотеоретичні концепції, загальні філософські закони та категорії, 

загальні та конкретні методи [14; c. 97]. 

Сучасна методологія має за основу систему різнопорядкових за 

своїм змістом і формою принципів і методів, які є шляхом юридичного 

пізнання від об’єкта конституційного права до його предмета, від емпіричних 

знань про конституційні відносини та інститути конституційного права та 

інші конституційно-правові явища до теоретичних знань і узагальнень про 

ці об’єкти [243; c. 38]. У нашому випадку йдеться про методологію 

дослідження конституційних основ розвитку та функціонування 

громадянського суспільства. 

Вбачається, що методологія досліджень конституційно-правових основ 

громадянського суспільства може бути сформована з позицій 

постпозитивістської методології, поширеної на сьогодні в науці 
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конституційного права (В. Федоренко, Д. Бєлов і ін.) [388; c. 88-148; 14, с. 

104-130].  

Орієнтована на теоретичний і практичний результат, 

постпозитивістська методологія конституційно-правових досліджень 

дозволяє відмовитись від оцінюючих суджень на користь всебічності 

дослідження конституційних основ розвитку та функціонування 

громадянського суспільства в Україні із застосуванням світоглядних 

методологічних підходів (діалектичного, історичного, системного, 

детерміністичного та ін.) і власне спеціальних методів юридичних 

досліджень (системно-функціонального, історично-ретроспективного, 

формально-догматичного, соціологічного, компаративістського, 

синергетичного та ін.). 

 

1.3. Імплементація міжнародних стандартів розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в конституційне право 

України  

 

Цінність громадянського суспільства на сьогодні визнається не лише на 

національному, а й на міжнародному рівні. Вільний розвиток і 

функціонування громадянського суспільства, поряд із захистом прав людини, 

утвердженням демократії та верховенства права, визнається міжнародною 

спільнотою як важливий показник успішності розвитку держав і народів. 

Водночас, міжнародне визнання цінності громадянського суспільства та 

соціального капіталу не обумовлює беззастережне поширення цих цінностей 

в конституційній доктрині, правотворчій і правозастосовній практиці всіх 

держав світу.  

Так у XXI  ст. міжнародні експерти все частіше засвідчують і 

феноменологію «імітаційної демократії» та «атрибутивного громадянського 

суспільства», які існують формально, під «патронатом» авторитарних 

режимів, і створюють елітні мережі лояльності до недемократичних за своєю 



 76 

сутністю режимів. Зокрема, західноєвропейські та американські вчені 

відзначають, що нині «патримоніальні авторитарні режими Африки 

допускають вільні асоціації до того часу, поки у них відсутній явний 

політичний вимір», та роблять висновок про те, що «в процесі транзиту від 

обмежених і закритих режимів громадянська активність швидше 

виявлятиметься в формі швидко зростаючих протестних рухів, а в більш 

ліберальних режимах будуть дозволені переважно конвенціональні форми 

громадської активності» [57; c. 287]. 

Очевидно, що такий висновок щодо розвитку громадянського 

суспільства в недемократичних, чи «частково демократичних державах 

світу», (за класифікацією Transparency International), є актуальним не лише 

для країн Африки, а й для багатьох постсоціалістичних і пострадянських 

республік. Адже Революція гідності 2014 року в Україні, по-суті, 

підтверджує вище наведений висновок щодо першої моделі розвитку 

громадської активності через швидко зростаючі стихійні громадські рухи. 

Але, як для усталених, так і для трансформаційних демократій, важливими є 

не лише питання утвердження громадянського суспільства, а й його розвитку 

та ефективного функціонування. Конструктивне розв’язання цього питання 

можливе виключно в правовому полі.   

Як і більшість демократичних за своєю сутністю явищ соціального 

буття, громадянське суспільство, його розвиток і функціонування 

залишається предметом регулювання не лише національного, а й 

наднаціонального, міжнародного правового регулювання. Тому, умовно, в 

системі джерел конституційного права, які визначають і унормовують 

принципи розвитку та функціонування громадянського суспільства, можна 

виділити: а) міжнародний і б)  національний компонент. 

Як відомо, після Другої світової війни категорія «громадянське 

суспільство», а також похідні від неї категорії («інститути громадянського 

суспільства», «громадські асоціації», «недержавні громадські об’єднання 

(NGO)», «неприбуткові організації (NPO)» та ін.) трансформуються з 
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політичної в правову площину. Цьому сприяли: а) розвиток у світовій, 

насамперед західноєвропейській і американській політико-правовій думці, 

доктрини громадянського суспільства; б) позитивна практика утвердження 

розвитку та ефективного функціонування громадянського суспільства в 

повоєнний період у Західній Європі та Великій Британії, США, Канаді, 

Австралії та ін. країнах; в) закріплення після створення ООН і прийняття 

«Загальної декларації прав людини» загальновизнаних принципів і 

стандартів розвитку права на участь у державних справах і на свободу 

некомерційних асоціацій (NPO) в міжнародних угодах і інших міжнародних 

документах. Наведені передумови, на нашу думку, сприяли утвердженню 

міжнародних стандартів розвитку та функціонування громадянського 

суспільства та його інститутів на глобальному та регіональному рівнях. 

Категорія «міжнародні стандарти», що застосовується для визначення 

бажаних зразків демократії, прав людини, місцевого самоврядування тощо, є 

відносно новою для правової науки і права, що незмінно породжує дискусії 

щодо її сутності, змісту, ключових ознак, форм правового буття. До 

прикладу, В. Серьогін, досліджуючи право на недоторканість приватного 

життя (прайвесі), пропонував під міжнародними стандартами реалізації 

відповідного конституційного права розуміти «найбільш прогресивні 

міжнародно-правові принципи і норми, що визначають зміст і обсяг даного 

права, гарантії його реалізації, а також зобов’язання держав і форми 

міжнародного співробітництва» [346; c. 543].  

Інший науковець, Б. Кофман, який досліджував міжнародні виборчі 

стандарти, наводить такі ознаки цієї категорії, як: системність, гуманістичну 

спрямованість, відповідність засадам демократії та верховенства права, 

структуроутворюючий характер у процесі легітимації, легалізації, реалізації 

й функціонування. Це дозволило Б. Кофману визначити міжнародні 

стандарти як сукупність зазначених спочатку на міжнародному, а потім і на 

внутрішньодержавному рівнях правових норм і нормативних вимог, що 

мають різну правову силу, в яких узагальнений накопичений світовим 
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співтовариством держав досвід нормативно-правової регламентації і 

регулювання певних суспільних відносин [142; c. 7-8, 16]. 

Не зважаючи на певну еклектичність останнього визначення категорії 

«міжнародні стандарти», його важливими акцентами є: по-перше, визнання 

пріоритету і першості в частині легітимації, за міжнародним правом; по-

друге, визнання множинності джерел закріплення міжнародних стандартів. 

Важливість цих акцентів пояснюється тим, що, з одного боку, міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

відповідно до ч. 1 ст. 9 Основного Закону, є частиною національного 

законодавства України [132], а не навпаки, хоча з формально-юридичної 

точки зору це й не надає їм абсолютного пріоритету в системі чинного 

законодавства. З іншого – міжнародні договори не вичерпують всієї 

багатоманітності інструментарію міжнародної спільноти, через який 

визначаються стандарти утвердження та захисту прав і свобод людини, 

утвердження демократії та верховенства права. 

Наведене твердження набуває свого особливого звучання, з огляду на 

євроінтегративні процеси, які нині тривають в Україні за активної участі 

громадянського суспільства та його інститутів [162; c. 70-78]. У цьому сенсі 

слід погодитися з Я. Чернопищук, що наднаціоналість, як виключно важлива 

конституційна властивість права Європейського Союзу, визнається як 

першоджерело процесу конституціоналізації як в самому ЄС, так і в окремих 

державах-членах Євросоюзу [408; c. 8]. Адже на основі міжнародних 

договорів Європейського Союзу практично створили «надконституційне 

право», що отримало ще назву «комунітарного». У конституціях і законах 

держав-учасниць ЄС нині існують посилання на пряму дію тих чи інших 

міжнародно-правових документів [138; c. 17]. По мірі реалізації Угоди про 

асоціацію з ЄС 2014 р., Україна також поступально входитиме в поле 

комунітарного права ЄС. Першими кроками щодо цього вважаємо компонент 

конституційної реформи, започаткованої в Україні в 2015 р., який стосується 
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реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади на 

засадах їх децентралізації. 

Визначаючи міжнародні стандарти розвитку та функціонування 

громадянського суспільства, слід враховувати наступне: 1) відповідні 

міжнародні стандарти сформувалися історично, починаючи із другої 

половини XX ст., та стали об’єктивною рефлексією міжнародного права на 

позитивні практики участі громадян в управлінні державними справами і 

реалізації права громадян на свободу асоціацій, які мали місце у державах 

Західної Європи і Великій Британії, США, Канаді, Австралії та ін.; 2) 

головним призначенням міжнародних принципів і стандартів у сфері 

розвитку та функціонування громадянського суспільства є формування 

універсальних, прийнятних для всіх чи більшості держав світу, цінностей і 

сенсів громадянського суспільства та основних моделей співпраці 

громадянського суспільства та держави з метою утвердження прав і свобод 

людини, верховенства права, демократії та соціальної справедливості; 3) 

міжнародним стандартам, які сформувалися на сьогодні як система 

положень, вимог і рекомендацій щодо належного розвитку та 

функціонування громадянського суспільства та його інститутів, передували 

загальновизнані універсальні принципи міжнародного права (верховенство 

права, демократизм, відкритість суспільних процесів тощо), які стали 

ціннісними ідеями й ідеалами для громадян, які розвивають громадянське 

суспільство. Тому, на наш погляд, загальновизнані принципи міжнародного 

права щодо розвитку громадянського суспільства не слід ототожнювати чи 

підмінювати відповідними стандартами; 4) досліджувані міжнародні 

принципи і стандарти отримують своє втілення в численних джерелах 

міжнародного права, переважна більшість із яких, за винятком міжнародних 

договорів у сфері прав людини, мають рекомендаційний характер; 5) 

важливою властивістю міжнародних стандартів у сфері функціонування та 

розвитку громадянського суспільства, на відміну від принципів, є їх 

динамічний характер. Відповідні стандарти перебувають у перманентному 
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розвитку, з’являються нові, й втрачають сенс окремі існуючі форми і методи 

діяльності громадянського суспільства.       

Таким чином, під міжнародними принципами і стандартами розвитку 

та функціонування громадянського суспільства слід розуміти історично 

сформовану систему загальновизнаних принципів міжнародного права, а 

також положень, вимог і рекомендацій, розроблених державами і 

міжнародними організаціями у сфері реалізації прав людини на участь в 

управлінні державними справами і свободу асоціацій, створення і діяльності 

різних інститутів громадянського суспільства (NGO) та їх асоціацій, а також 

проведення широких консультацій держави із громадськістю. 

Щодо джерел, в яких втілюються вище визначені принципи і 

стандарти, то їх масив є доволі значним і вимагає своєї структуризації та 

самостійної правової характеристики. На нашу думку, застосовуючи критерій 

сутності (походження) та змісту (предмету правового регулювання), слід 

виділяти принаймні три види міжнародних документів, які визначають 

загальні принципи і стандарти у сфері розвитку та функціонування 

громадянського суспільства: по-перше, це універсальні та регіональні 

міжнародні договори, які встановлюють непорушність прав людини брати 

участь в управлінні державними справами і прав вільно об’єднуватись в 

асоціації; по-друге, т. з. «міжнародні стандарти» щодо цілей, форм і методів 

діяльності громадянського суспільства та його інститутів, втілені в 

міжнародних документах рекомендаційного характеру; по-третє, відповідні 

рішення Європейського суду з прав людини, які стосуються захисту прав 

людини на участь у громадських організаціях і інших інститутах 

громадянського суспільства («Корецький та інші проти України» та ін.). Не 

виключена поява й інших видів міжнародних документів у цій сфері. 

Виключно важливу роль для розвитку та функціонування 

громадянського суспільства та його інститутів в Україні відіграють 

насамперед міжнародні договори й угоди. Можна погодитись із Ю. 

Волошиним, що «не зважаючи на відносно молоду українську державність і 
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болісні процеси становлення її інституцій та законодавства, національна 

система конституційного права перманентно відчуває могутній вплив з боку 

міжнародно-правової та європейської правової системи, що дає позитивний 

результат для сучасного державотворення» [28; c. 3-4].  

Час підтвердив справедливість позиції Ю. Волошина та багатьох інших 

вітчизняних і зарубіжних правознавців щодо важливості впливу міжнародно-

правової системи на розвиток України. Після Революції гідності 2014 р. 

сподівання українців на дієву європейську інтеграцію отримали своє 

документальне підтвердження. Як відомо, 16 вересня 2014 р. Верховна Рада 

України та Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про 

асоціацію між Україною та ЄС [373], який став важливим дороговказом для 

зовнішньої політики України [374]. На сьогодні завершується процес 

ратифікації цієї Угоди національними парламентами держав-учасниць ЄС. 

Основоположні принципи і цінності розвитку та функціонування 

громадянського суспільства закріплені, в першу чергу, в міжнародних 

договорах України відповідного змісту. Йдеться насамперед про глобальні 

(універсальні), регіональні та локальні міжнародні договори, які Україна 

укладає з іншими суб’єктами міжнародного права щодо встановлення норм 

та принципів, які регулюють правовідносини [212; c. 15], а також щодо 

взаємних прав і обов’язків у сфері забезпечення прав і свобод людини та 

розвитку громадянського суспільства й його інститутів. 

Можна погодитись із О. Назаренко, що це переважно ті із міжнародних 

договорів, які стосуються прав і свобод людини, що постали «втіленням ідей 

справедливості, гуманізму, визнання природних прав і свобод людини, 

рівності тощо» [63; c. 405]. Адже спеціальних міжнародних договорів про 

громадянське суспільство нині ще не існує, а перспективи їх розробки і 

прийняття вбачаються віддаленими. Водночас, як нами обґрунтовано в 

попередніх розділах цієї роботи, функціональність громадянського 

суспільства та його інститутів доводиться, в першу чергу, їх спроможністю 
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утверджувати, поважати і захищати основоположні права та свободи людини 

на засадах верховенства права та демократії. 

Таким чином, міжнародні правозахисні договори є важливими 

джерелами для закріплення міжнародних стандартів розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в Україні. До них належать: 

Загальна декларація прав людини 1948 р. [84], Європейська конвенція про 

захист прав і основних свобод людини 1950 р. [116], Міжнародний пакт про 

громадянські та політичні права 1966 р. [199], Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і культурні права 1966 р. [200], Міжнародна конвенція 

про ліквідацію усіх форм расової дискримінації від 1966 р. [201], Конвенція 

про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок 1979 р. [117], Конвенція про 

участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні 1992 р. [121] та ін. 

[119]. 

Наведені та інші міжнародні правозахисні договори добре відомі 

правозахисникам і правознавцям та неодноразово були предметом 

самостійних наукових досліджень і не потребують додаткової 

характеристики. Відзначимо лише, що вони закріпили основоположні права і 

свободи людини, які й є предметом утвердження та захисту громадянського 

суспільства, а також унормовують право людини на участь в управлінні 

своєю державою. Так, ст. 21 Загальної декларації прав людини 1948 р. у 

частині першій встановлює: «Кожна людина має право брати участь в 

управлінні своєю державою безпосередньо чи через посередництво вільно 

обраних представників» [48]. Подібні за змістом норми містяться в 

Європейській конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р., 

інших універсальних міжнародних правозахисних договорах України. Це 

основоположне право людини також закріплює в частині першій ст. 38 і 

Конституція України. 

Системне тлумачення права людини на безпосередню чи 

опосередковану участь в управлінні державними справами дозволяє зробити 

різноманітні інтерпретації: від закріплення партиципаторної демократії – до 
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унормування права людей формувати інститути громадянського суспільства 

(право на свободу асоціацій), які дозволяють реально впливати на органи 

державної влади та їх посадових осіб. Наведені та інші правові інтерпретації 

права на участь в управління державними справами мають право на 

існування. 

Разом із тим, зміст права людини на участь в управлінні своєю 

державою передбачає й обов’язок держави щодо створення гарантій 

реалізації цього права, в тому числі, й у колективних формах – через NGO та 

інші інститути громадянського суспільства. Цю позицію підтверджує й 

частина перша ст.11 Європейській конвенції про захист прав і основних 

свобод людини 1950 р., яка встановлює право людини на свободу об’єднання 

з іншими, включаючи право на створення профспілок для захисту своїх 

законних прав і інтересів [116]. 

Таке системне тлумачення універсальних міжнародних договорів у 

сфері прав людини дозволяє передбачити в цілому сприятливу позицію 

міжнародної спільноти щодо розвитку та функціонування міжнародних 

організацій. Але названі та інші універсальні міжнародні договори лише 

опосередковано сприяють розвиткові громадянського суспільства – через 

закріплення широкого спектру прав людини, в тому числі й щодо управління 

державними справами та вільного об’єднання в громадські організації, 

профспілки тощо. Прямого визначення громадянського суспільства ми не 

зустрінемо, оскільки на час розробки і підписання цих договорів після Другої 

світової війни, ідеї та ідеали громадянського суспільства ще не набули 

нинішньої актуальності та визначеності. 

Дещо відмінною від попередньо охарактеризованої є ситуація з 

регіональними міжнародними договорами. Згадані успіхи України на 

міжнародній арені, пов’язані з укладенням Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 

році, зумовлюють необхідність дієвої гармонізації законодавства України із 

законодавством Європейського Союзу і є важливою передумовою інтеграції 

України до Європейських Співтовариств. Зазначене, як відзначає І. 
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Куровська, сприяє формуванню в Україні «проєвропейської інтегративної 

національної правової системи» [151; c. 12]. На наш погляд, в ідеалі Україна 

має розбудувати не «проєвропейську», а суто європейську правову систему, 

яка ґрунтується на принципах і цінностях Європейського Союзу, адже події 

останніх років продемонстрували не лише хибність, а й вразливість т.з. 

«політики багатовекторності» України на міжнародній арені. 

Як відомо, широке залучення участі громадськості до врядування в ЄС 

закладене у його правоустановчих документах. Громадянське суспільство та 

його інститути в ЄС не обмежуються консультацією та участю, а є активним 

суб’єктом формування та реалізації політики Євросоюзу. Зокрема, у пункті 

четвертому ст. 11 Договору про функціонування ЄС визначено правові 

основи Європейської громадянської ініціативи. Реалізація цієї громадської 

ініціативи передбачає, що громадяни, наділені правом голосу, не менше ніж 1 

млн. чол. і не менше ніж в одній третині держав-учасниць ЄС, можуть 

зобов’язати Європейську комісію приступити до розробки законодавчої 

ініціативи на вимогу інтересів громадськості. Після вивчення практичної 

сторони такої ініціативи з боку Єврокомісії і підтримки її не менш ніж 300 

тис. громадян не менше ніж у трьох державах-учасницях ЄС, Європейській 

громадській ініціативі надається не більше року для збирання 1 млн. підписів 

громадян ЄС. Після цього Єврокомісії відводиться чотири місяці часу для 

реалізації відповідної ініціативи по суті. 

Доктринальні підходи Лісабонської угоди в сфері Європейської 

громадської ініціативи та інших форм широкого залучення громадянського 

суспільства та його інститутів до врядування в ЄС отримали свою 

деталізацію в таких документах, як «Біла книга з реформування Комісії» 

(2001 р.), Повідомлення Єврокомісії «Інтерактивні розробки політики» (2001 

р.), «План дій щодо поліпшення спілкування в Європі» (2005 р.), «Зелена 

книга у справі Європейської громадської ініціативи» (2009-2010 рр.) та ін. 

[379; c. 24-26]. Щодо останнього документа, то практика розв’язання 

проблем у форматі «Зеленої книги» і «Білої книги», зокрема, як формат 
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обговорення громадськістю соціально значущих законопроектів, є доволі 

поширеною та ефективною в державах-учасницях ЄС [222; c. 53-55]. 

Високою залишається і ймовірність унормування інституту Європейської 

громадської ініціативи в спеціальному акті ЄС.     

У 2015 році стало зрозумілим, що укладення Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС стало не лише потужним кроком щодо входження України 

до публічно-правового, економічного та гуманітарного простору 

Європейського Союзу, а й серйозною заявкою на сприйняття нашою 

державою і суспільством основоположних цінностей цього наднаціонального 

союзу. Адже, відповідно до ст. 2 Консолідованої версії Договору про 

Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу 

(Лісабонська угода), який набув чинності в 2009 році, найважливішими 

цінностями ЄС визнаються: повага людської гідності, свобода, демократія, 

рівність, верховенство права та повага до прав людини, включаючи повагу до 

прав національних меншин. Зазначені цінності є спільними для всіх держав-

учасниць Євросоюзу, що сприяють розвиткові суспільств, де поважають 

плюралізм, недискримінацію, толерантність, правосуддя, солідарність та 

рівність прав чоловіка та жінки [127; c. 13]. 

Очевидно, що повага до наведених в установчих документах 

Європейського Союзу цінностей передбачає наявність функціонального 

громадянського суспільства, потенційно спроможного утверджувати і 

захищати ці цінності. Це означає, що Україна на своєму шляху до асоціації з 

Європейським Союзом також зобов’язана сприяти розвиткові 

громадянського суспільства, сформованого на загальноєвропейських 

принципах і цінностях. Зазначене, у свою чергу, передбачає добросовісне 

виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері захисту 

прав і свобод людини, утвердження демократії та верховенства права, 

розвитку місцевого самоврядування, забезпечення гендерної рівності тощо. 

Цілком вірогідно, що Україна під час започаткованих у 2015 році 

конституційних реформ може і повинна імплементувати відповідні 
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положення про громадянське суспільство в тексті Основного Закону, подібно 

тому, як це свого часу зробили Болгарія, Польща, Румунія та ін. [37; c. 12]. 

Свого часу О. Пушкіна відзначала, що міжнародна правозахисна 

діяльність відбувається не лише на рівні визначення змісту прав людини, але 

й на рівні функціонування конкретних механізмів, які дозволяють приводити 

дії національних органів влади у відповідність до рішень, що приймаються 

уповноваженими міжнародними організаціями [314; c. 28]. Також заслуговує 

на увагу точка зору І. Куровської, яка зазначає, що адаптація та гармонізація 

законодавства України із законодавством ЄС, будучи виключно важливим 

завданням для нашої держави, можлива лише на основі «тісної співпраці та 

взаємодії законодавчої та виконавчої влади у процесі підготовки та 

впровадження нормативно-правових актів України» [151; c. 15]. Таким 

чином, засадничі принципи і ідеали розвитку громадянського суспільства, 

закріплені в міжнародних договорах, отримують своє продовження в 

відповідній правотворчій і правозастосовній практиці кожної держави-

підписанта відповідної міжнародної угоди.  

Не зважаючи на те, що І. Куровська сформувала свій правовий 

«рецепт» адаптації та гармонізації українського законодавства та 

законодавства ЄС крізь призму реальної правотворчої та правозастосовної 

діяльності на національному рівні ще в 2007 році, він не втрачає актуальності 

й на сьогодні. Зокрема, Закон України «Про загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС» від 18 березня 2004 р. 

[268]. отримав свого нового звучання після ухвалення в 2014 році «Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки» [373]. У першу чергу, йдеться 

про правозастосовні аспекти цієї Угоди в контексті розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в Україні.   

Так Кабінет Міністрів України своїм Розпорядженням від 17 вересня 

2014 р. № 847-р затвердив «План заходів з імплементації Угоди про 
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асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки», Глава 26 якого присвячена 

питанням співробітництва з питань громадянського суспільства. Стаття 443 

цього Плану заходів передбачає «посилення контактів та взаємного обміну 

досвідом з інститутами громадянського суспільства держав – членів ЄС, 

зокрема шляхом проведення професійних семінарів та інших заходів з 

підвищення кваліфікації» [237]. На наш погляд, на сьогодні подібна 

співпраця досить активно впроваджується й в Україні, що виявляється 

насамперед у активізації діяльності в Україні таких поважних міжнародних 

NGO і програм (UDAID, DESPRO, програм Ради Європи і т.д.). 

Разом із тим, очевидно, що очікуваними результатами такої співпраці 

має бути підвищення фаховості правозахисної роботи інститутів 

громадянського суспільства, а також професіоналізація здійснюваної ними 

нормопроектної, контрольної, правозастосовної та іншої діяльності. Однією з 

дієвих форм функціонування інститутів громадянського суспільства як 

партнерів органів державної влади є громадські ради при органах державної 

виконавчої влади, що створюються відповідно до положень Постанови 

Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» [267]. 

Можна погодитись із В. Нестеровичем, що громадські ради, як 

консультативно-дорадчі органи при органах публічної влади, ідея 

використання яких була обґрунтована ще французькими вченими у XIX ст., 

підвищують як якісний, так і кількісний вимір участі громадськості у 

прийнятті нормативно-правових актів, що у свою чергу збільшує довіру до 

прийняття нормативно-правових актів у такий спосіб» [220; c. 334, 336]. 

Разом із тим, відповідно до узагальнених Кабінетом Міністрів України щодо 

стану взаємодії органів центральної та місцевої виконавчої влади з 

громадськими радами у 2014 році, низкою органів державної виконавчої 



 88 

влади взагалі не проводились публічні заходи, не надавались громадськості 

(громадським радам) проекти нормативно-правових актів [91]. 

Статтями 469-470 Глави 28 «Участь у програмах і агентствах 

Європейського Союзу» Програми заходів з імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони на 2014-2017 роки також передбачено «сприяння 

Платформі громадянського суспільства щодо започаткування роботи та 

проведення засідань Платформи громадянського суспільства» [237]. На нашу 

думку, реалізація цієї статті Програми заходів передбачає: 1) подальшу 

інституціоналізацію та консолідацію громадянського суспільства, спрощення 

порядку державної реєстрації інститутів громадянського суспільства; 2) 

формування органів консолідованого громадянського суспільства, до 

прикладу, всеукраїнської громадської ради (платформи), того ж 

повноцінного Громадського телебачення тощо; 3) формування дієвих 

механізмів забезпечення партнерства громадянського суспільства з державою 

та бізнесом. 

Наявність міжнародних договорів, які визначають основи розвитку 

громадянського суспільства в умовах демократії, є важливими, але 

невичерпним міжнародним компонентом, який розкриває сутність і зміст 

досліджуваного явища. Важливу роль у формуванні міжнародних принципів 

і стандартів розвитку та функціонування громадянського суспільства та його 

інститутів відіграють міжнародні документи рекомендаційного характеру, які 

визначають цілі, форми і методи діяльності громадянського суспільства та 

його інститутів, які й визначають зміст відповідних міжнародних стандартів.  

Ці стандарти з’являються в Європі в кінці XX – на поч. XXI ст. На 

нашу думку, серед множини причин, які передували появі відповідних 

міжнародних документів, що запроваджували стандарти розвитку 

громадянського суспільства, можна виділити хвилю т. з. «оксамитових 

революцій» кінця 80 – поч. 90-х років минулого століття, які призвели до 
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падіння комуністичних режимів у Естонії, Латвії, Литві, Болгарії, Польщі, 

Румунії, Чехословаччині та Угорщині, а пізніше – й до розпаду колишнього 

СРСР. 

Одним із найважливіших гасел цих революцій стало запровадження 

політичного та економічного плюралізму суспільного та державного устрою, 

толерантності до мов, національностей і віросповідань та демонтаж 

політичної монополії комуністичних партій. Водночас, формування 

плюралістичного громадянського суспільства в пострадянських і 

постсоціалістичних республіках Європи потребувало певних ціннісних 

орієнтирів. Невдовзі такі орієнтири почали втілюватися в рекомендаційних 

документах (рішеннях, рекомендаціях, модельних кодексах і модельних 

законах та ін.) Ради Європи та її органів, а після заснування ЄС – і в 

документах Євросоюзу. 

Одним із перших загальновідомих міжнародних документів, який 

визначив тогочасні прогресивні ідеї та ідеали розвитку громадянського 

суспільства в демократичній країні став Документ Копенгагенської наради  

Конференції з людського виміру НБСЄ від 29 червня 1990 р. [70]. Так у 

пунктах 3, 4 і 5 Розділу I цього важливого міжнародного документу 

визначено, що високі договірні сторони вбачають, що правова держава – це 

не просто формальна законність, що забезпечує регулярність і послідовність 

процедур досягнення демократичного правопорядку, але ще й 

справедливість, заснована на визнанні й повному сприйнятті найвищої 

цінності людини, яка досягається й гарантується структурами, що створюють 

якнайкращі умови для проявів особистості. 

До того ж, держави-учасниці Документа зобов’язуються поважати 

право людини вільно обирати і розвиватися, відповідно до міжнародних 

стандартів у галузі прав людини, а також гарантують право на утворення 

громадянами асоціацій, що передбачає й право створювати, приєднуватися й 

ефективно брати участь у діяльності неурядових асоціацій При цьому, 

вільний розвиток різноманітних форм вільної асоціації і груп, які захищають 
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громадські інтереси, у поєднанні з іншими демократичними механізмами, 

держави-учасниці Договору будуть заохочувати, полегшувати і там, де це 

доцільно, підтримувати спільні практичні зусилля й обмін інформацією, 

ідеями та досвідом між ними і в рамках прямих контактів і співробітництва 

між окремими особами, групами й організаціями в найбільш значущих 

сферах суспільного життя (пункти 9.3, 10.3 і 12 Розділу II) [70]. 

На наш погляд, важливість Документа Копенгагенської наради 

Конференції з людського виміру НБСЄ полягає в тому, що його положення 

вперше окреслили основні міжнародні стандарти у сфері розвитку та 

функціонування громадянського суспільства. Це, по-перше, відданість 

громадянського суспільства та його інститутів загальним цивілізаційним 

цінностям верховенства права, демократії та правової держави; по-друге, 

правозахисний характер діяльності громадянського суспільства та його 

інститутів; по-третє, інституціоналізація громадянського суспільства через 

утворення профспілок і інших профільних NGO; по-четверте, підтримка 

державою правозахисної та іншої легітимної діяльності громадянського 

суспільства та його інститутів; по-п’яте, консолідація інститутів 

громадянського суспільства всередині держави та їх інтеграція з 

міжнародними організаціями, що відображає принцип «свободи асоціацій і 

мирних зібрань», унормований пізніше в Паризькій хартії для нової Європи 

1990 р. [233]. 

Відзначимо дієвість стандартів, закріплених у Документі 

Копенгагенської наради Конференції з людського виміру НБСЄ. Більшість із 

них отримали свій розвиток у національному законодавстві держав-

підписантів. Що ж до інтеграції інститутів громадянського суспільства з 

міжнародними організаціями, то кількість останніх зростала після Другої 

світової війни фактично в геометричній прогресії. Зокрема, довідкові 

видання наводять наступні статистичні дані Союзу міжнародних асоціацій: на 

початку 50-х років XX ст. нараховувалося біля 800 міжнародних NGO, у 1972 р. 
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– біля 2, 5 тис., до кінця 90-х років XX ст. їх число досягло 10 000, у 1994 р. було 

зареєстровано 16 142 міжнародних неурядових організацій [223; c. 2-3]. 

До того ж, авторитет таких міжнародних NGO, як Нагляд за правами 

людини (Human Rights Watch), Міжнародна неурядова організація «Дім 

свободи» (Freedom House), Міжнародна амністія (Amnesty International), 

Міжнародна громадська організація по боротьбі з корупцією (Transparency 

International), Група захисту прав меншин (Minority Rights Group), а також 

NGO в сфері гуманітарної та культурної співпраці «British Council», «Institut 

Français», «Polski Instytut Sztuki Filmowej» і інших є доволі значним для 

громадянського суспільства в Україні та інших країнах молодої демократії. 

Як приклад, можна відзначити важливість для таких країн їх місця у 

рейтингу «Перехідні держави» (Nations in Transit), який формується 

організацією «Дім свободи» (Freedom House) [253; c. 6].  

На сьогодні все більшого авторитету набувають і регіональні 

недержавні міжнародні організації. До прикладу, можна згадати про 

діяльність TERRA (Towards Ekological and Regional Alliances), організації, 

яка об’єднує NGO в Південно-Східній Азії, що боряться за призупинення 

руйнування екології в регіонах та виступають за посилення їх розвитку [343; 

c. 124-125]. 

Серед міжнародних документів, які визначають стандарти розвитку та 

функціонування громадянського суспільства чільне місце посідають ті, які 

визначають особливості правового статусу NGO. Адже громадянське 

суспільство в розвинених демократичних державах – це, у першу чергу, 

консолідована спільнота профільних NGO. Діяльність останніх буде 

ефективною за умови відповідності їх організації та функціонування 

існуючим нині міжнародним стандартам.  

Відповідь на питання про міжнародні стандарти утворення та 

функціонування інститутів громадянського суспільства дають, у першу 

чергу, Європейська конвенція про визнання правосуб’єктності міжнародних 

неурядових організацій ETS Nо 124, прийнята Радою Європи у Страсбурзі 24 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit
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квітня 1986 року [79], але донині ще не ратифікована Україною, та 

Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі, 

прийняті учасниками багатосторонньої зустрічі, організованої Радою Європи 

5 липня 2002 року. 

Стаття 1 Європейської конвенції про визнання правосуб’єктності 

міжнародних неурядових організацій ETS Nо 124 окреслює коло асоціацій, 

благодійних закладів, фондів, некомерційних корпорацій, товариств і ін. 

некомерційних організацій. Вони мають відповідати таким конвенційним 

вимогам: a) мати некомерційну мету міжнародної громадської діяльності; b) 

засновуватися на реалізацію норм міжнародного права стороною-учасницею 

Конвенції; c) здійснювати свою діяльність не менше, ніж у двох державах; d) 

мати свій зареєстрований офіс на території однієї держави-учасниці 

Конвенції та центральний орган управління і контролю на території цієї ж 

держави чи іншої держави-учасниці Конвенції [79]. 

Отже, далеко не всі неурядові та некомерційні організації, що 

займаються міжнародною діяльністю, можуть отримати статус міжнародних 

NGO, а лише ті із них, що діють відповідно до вимог Європейської конвенції 

про визнання правосуб’єктності міжнародних неурядових організацій ETS 

Nо 124. Зазначене, на нашу думку, зумовлює необхідність ратифікації 

Україною цієї Конвенції. Адже на сьогоднішній день в Україні діє значна 

кількість потужних і авторитетних міжнародних NGO, чий статус, по факту, 

залишаються поза межею дії міжнародних договорів України і лише 

фрагментарно регулюються національним законодавством. 

Стосовно Фундаментальних принципів щодо статусу неурядових 

організацій в Європі, то, на думку С. Пономарьова, їх розроблення та 

прийняття стало результатом дискусій щодо модернізації міжнародних 

стандартів у сфері реалізації права на об'єднання в громадські організації, які 

були проведені в період з 1996 по 1998 роки. Результатом цього стало 

прийняття «Керівних принципів сприяння розвитку і зміцнення неурядових 

організацій в Європі», у яких було закріплено висновки багатосторонньої 
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зустрічі щодо юридичного статусу неурядових організацій та їхньої ролі в 

плюралістичній демократії. Саме ці Керівні принципи заклали основу для 

прийняття Комітетом Міністрів Ради Європи Фундаментальних принципів 

[248; c. 98]. Але варто зазначити, що у преамбулі самих Фундаментальних 

принципів згадується також про багатосторонні зустрічі у Стразбурзі з 19 по 

20 листопада 2001 р., з 20 по 22 березня 2002 р. і 5 липня 2001 р., які 

передували прийняттю цього міжнародного документа. 

Стаття 1 Фундаментальних принципів визначає NGO як добровільні за 

своєю сутністю самоврядні організації, що не підлягають управлінню з боку 

органів державної влади, їх посадових осіб. Цей термін, не зважаючи на його 

інтерпретації в національному праві, охоплює асоціації та благодійні заклади, 

фонди, некомерційні корпорації, товариства тощо. При цьому, NGO можуть 

досягати своїх цілей через членство в федераціях і конфедераціях неурядових 

громадських організацій [398]. Таким чином, можна в цілому погодитись із І. 

Грицай, що NGO є «основним представником третього сектору, належить до 

інститутів громадянського суспільства, про що свідчить наділеність їх 

правами і обов’язками щодо відстоювання своїх легітимних інтересів та 

право участі в управлінні державними справами» [40; c. 27-28; 41; с. 14]. 

У цей же період активізується робота Європейського Союзу щодо 

створення прозорих і ефективних механізмів взаємодії її інституцій з NGO, їх 

асоціаціями й об’єднаннями через: а) Європейський Парламент і його 

структури; б) Європейський соціально-економічний комітет, Комітет регіонів 

і інші офіційні консультаційні органи ЄС; в) неофіційні контакти з 

євробюрократією. Результатом відповідної роботи стало Повідомлення 

Європейської комісії щодо розвитку культури консультацій та діалогу 

«Загальні принципи та мінімальні стандарти консультацій Комісії з 

зацікавленими сторонами» (СОМ(2002)704) від 11 грудня 2002 р. [239], що 

визначає засади «широких консультацій», які є основою функціонування ЄС, 

хоча й не можуть вважатися альтернативою діяльності Європарламенту чи 

Єврокомісії, а так само альтернативою форм безпосередньої демократії, 
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визначених у конституціях держав-учасниць ЄС. Водночас, широкі 

консультації з зацікавленими сторонами відповідають таким основним 

принципам управління в ЄС, як: а) участь; б) відкритість; в) підзвітність; г) 

ефективність; ґ) узгодженість. 

«Загальні принципи та мінімальні стандарти консультацій Комісії з 

зацікавленими сторонами» відводять особливу роль у широких 

консультаціях для громадянського суспільства та його основних інститутів. 

Зокрема, у самому тексті Загальних принципів наводиться витяг із Білої 

книги європейського врядування про те, що «громадянське суспільство 

відіграє важливу роль у наданні громадянам можливості висловитися з 

питань, що їх хвилюють, та можливості забезпечити свої потреби … 

Громадськість бачить у Європі зручну платформу для зміни пріоритетів у 

політиці та суспільстві … Це також є шансом активніше залучити громадян у 

процес досягнення цілей Союзу та надати їм надійний канал для зворотнього 

зв’язку, висловлення критики та незгоди» [239]. При цьому, Загальні 

принципи, відзначаючи важливість інституціоналізації громадянського 

суспільства, відзначають, що категорія «громадянського суспільства» в XXI 

ст. – це не лише «громадські утворення поза урядом і державною 

адміністрацією», а й суб’єкти господарювання, які раніше не належали до 

NGO. Це пояснюється тип, що категорія «громадянського суспільства» є 

занадто об’ємна для чіткого нормативного визначення, а система NGO, їх 

асоціацій і об’єднань у кожній державі-учасниці ЄС сформувався в контексті 

генезису їх демократичних традицій. 

Не зупиняючись детально на аналізі форм, методів і процедур широких 

консультацій в ЄС, відзначимо, що їх запровадження в чинне конституційне 

законодавство є особливо актуальним після укладення Угоди про асоціацію 

України і ЄС у 2014 році. Адже на шляху України до європейської інтеграції 

необхідно створити дієві правові механізми залучення вітчизняних інститутів 

громадянського суспільства для широких консультацій, що є інституціями 

ЄС. Цьому повинно передувати запровадження в Україні вже нині належної 
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практики консультацій із громадськістю. Адже важко не погодитись із 

вітчизняними експертами, що нині такі консультації сприймаються органами 

державної влади, їх посадовими особами швидше як «прикраса» [58; c. 14], 

спосіб забезпечення демократичності прийняття управлінських рішень і 

нормативно-правових актів. Натомість, широке залучення до подібних 

консультацій усіх зацікавлених інститутів громадянського суспільства є 

швидше бажаним, ніж здійсненним на практиці. 

Проаналізовані елементи правосуб’єктності міжнародних організацій, 

їх асоціацій і об’єднань, а також умови їх ефективного функціонування у 

взаємодії з інституціями ЄС та Ради Європи, а також конкретних державах 

невичерпні в охарактеризованих нами актах та отримали свій розвиток у 

наступних міжнародних документах. 

Серед них слід згадати насамперед про Рекомендації Комітету 

Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно правового статусу 

неурядових організацій у Європі № CM/REC (2007) 14, прийняті 10 жовтня 

2007 року. Аналіз цього документа, який за своїм змістом і юридичною 

силою не є міжнародним договором, а є міжнародним документом 

рекомендаційного характеру, дозволяє говорити про його підсумковий і, 

одночасно, прогностичний характер. З одного боку, в Рекомендації 

констатуються здобутки недержавних організацій в «розвитку та здійсненні 

демократії та прав людини, зокрема за рахунок сприяння просвітництву 

суспільства, участі в громадському житті та забезпеченні прозорості та 

підзвітності державної влади», а також їх «безцінний вклад, внесений NGO в 

досягнення цілей і принципів Статуту ООН і Статуту Ради Європи»
 
[317], а з 

іншого – Рекомендація встановлює мінімальні стандарти розвитку та 

функціонування NGO на майбутнє. Адже держави-учасниці цього рамкового 

міжнародного документа беруть на себе зобов’язання щодо перекладу та 

поширення серед NGO і громадськості в цілому, а також парламентаріїв, 

відповідних органів державної влади й освітніх установ та при підготовці 
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державних службовців відповідних Рекомендацій і Роз’яснювального 

меморандуму [317].  

Також у преамбулі Рекомендації (частина 6) визначаються основні 

форми діяльності NGO, а саме: а) забезпечення комунікації між різними 

сегментами суспільства і публічної влад; б) сприяння внесенню змін до 

законодавства і до державної політики; надання допомоги тим, хто її 

потребує; в) розроблення технічних і професійних стандартів; г) моніторинг 

існуючих зобов’язань держави перед людиною та суспільством, які 

виникають із міжнародного та національного законодавства; ґ) створення 

умов для особистісної самореалізації, реалізації, захисту та просування 

спільних із іншими людьми інтересів. При цьому, із тексту Рекомендації 

вбачається, що наведений перелік форм діяльності NGO не дискретний. 

Автори Рекомендації наголошують на багатоманітності форм діяльності 

інститутів громадянського суспільства та їх співпраці з державою та її 

органами. 

Зазначене породжує й множинність організаційно-правових форм 

існування та діяльності таких інститутів громадянського суспільства, як 

NGO. Зокрема, у частинах 2-4 Розділу I «Загальні принципи» Рекомендації 

передбачається, що вони можуть бути: а) об’єднаннями чи організаціями; б) 

створюються як фізичними, так і юридичними особами; в) 

неформалізованими і такими, що мають статус юридичної особи; г) 

національними і міжнародними, як за сферою діяльності, так і за своїм 

складом тощо. Тим самим Рекомендація збільшує сферу дії міжнародних 

стандартів у сфері розвитку та функціонування інститутів громадянського 

суспільства, поширюючи їх фактично на всі національні та міжнародні NGO і 

NPO. 

У цьому сенсі генезис міжнародних стандартів щодо недержавних 

громадських організацій (NGO), неприбуткових організацій (NPO), інших 

інститутів громадянського суспільства, зокрема, в частині багатоманітності 

організаційних форм їх буття та заохочення національної й міжнародної 
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інтеграції, продовжує ідеї відкритого суспільства, обґрунтовані свого часу К. 

Поппера. Адже запорукою усталеного успішного функціонування відкритого 

суспільства, за К. Поппером, є правопорядок, закладений у конституціях і 

міжнародно-правових документах. При цьому, дослідник правової спадщини 

К. Поппера О. Макаренков, робить висновок, що відповідні норми 

забезпечують відкритість суспільства в тому разі, якщо їм «відповідає 

діяльність органів публічної влади, громадян та їх об’єднань, територіальних 

громад та їхніх об’єднань, засобів масової інформації та міжнародних 

організацій» [188; c. 14]. Схожі висновки можна зробити і з подальшого 

аналізу Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

стосовно правового статусу неурядових організацій у Європі № CM/REC 

(2007) та їх діяльності. 

Так, у частинах 11-15 Розділу II «Задачі» Рекомендацій визначаються 

доволі прогресивні та, на наш погляд, актуальні для України завдання щодо 

розвитку та функціонування інститутів громадянського суспільства, 

співзвучні з генезисом громадянського суспільства в цілому. Так, у своєму 

розвиткові NGO, відповідно до згаданих положень Рекомендації в авторській 

інтерпретації, мають прагнути до: а) створення для вільного досягнення своїх 

цілей за умови, що ці цілі, а також засоби їх досягнення відповідають 

вимогам демократичного суспільства; б) вільного здійснення наукових 

досліджень, навчання, пропагування і представництва інтересів 

громадянського суспільства із питань, що є предметом дебатів (дискусій) у 

суспільстві, незалежно від того, чи збігається їхня позиція з державною 

політикою або чи вимагає вона змін законодавства; в) вільної підтримки 

окремого кандидата або політичної партії на виборах чи референдумах за 

умови, що NGO здійснюють таку підтримку прозоро і декларують мотиви 

такої підтримки. Будь-яка подібна підтримка повинна також надаватись у 

рамках чинного внутрішнього законодавства про фінансування виборів і 

політичних партій; г) прозорого здійснення будь-якої законної економічної, 

господарської або комерційної діяльності для забезпечення своєї установчої 
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діяльності, без отримання жодних спеціальних дозволів, проте за умови 

виконання будь-яких ліцензійних або регуляторних вимог, які зазвичай 

застосовуються щодо відповідної діяльності; ґ) досягнення своїх цілей 

шляхом участі в об'єднаннях, федераціях та конфедераціях громадських 

організацій як національного, так і міжнародного рівня [317]. 

Наведені цілі та завдання розвитку NGO є актуальними і 

перспективними для України, у першу чергу, в контексті інтегрування 

інститутів громадянського суспільства в політичне життя держави і їх участь 

у виборах і референдумах. Хоча такі перспективи зберігають дещо 

дискусійний характер і потребують свого роз’яснення. З одного боку, 

інститути громадянського суспільства різняться в цілях і методах своєї 

діяльності з політичними партіями, їх пряма участь у виборах не передбачена 

чинним законодавством, а з іншого боку – по факту в Україні станом на 2014 

рік в парламенті та місцевих радах немає яскраво виражених політичних 

партій. Їх місце, які і всі роки незалежності України, посідають т. з. 

«вождистські партії». До того ж, внаслідок Революції гідності 2014 року такі 

громадські рухи, як «Самооборона Майдану», «Правий сектор», різноманітні 

волонтерські організації стали невід‘ємною частиною політичного 

ландшафту України, а частина із них змінила свою конституційну 

правосуб’єктність і трансформувалася в політичні партії, які потрапили до 

складу Верховної Ради України VIII скликання в 2014 році. 

Рекомендація також розкриває основні тенденції розвитку NGO в 

контексті глобалізаційних процесів, які все більше охоплюють і Україну. 

Очевидним трендом сьогодення стала міжнародна інтеграція NGO. У цьому 

сенсі можна погодитись із Р. Свіфтом, що нині недержавні організації 

об’єднуються в «міжнародні сім’ї», що засновуються приблизно на 

однаковому підході: одні боряться за соціальну справедливість і завершення 

політичної бідності, інші надають мікрокредити чи допомагають прийомним 

батькам. Для їх вибухового зростання, на думку Р. Свіфта, існує дві причини: 

по-перше, глобальний характер предмета їх діяльності – від глобального 
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потепління до торгівлі органами рідкісних тварин; по-друге, NGO хочуть 

виступати повноцінними суб’єктами міжнародного права та світової 

економки і протистояти транснаціональним корпораціям і міжнародним 

організаціям на зразок МВФ тощо. «Якщо боротьбу проти МВФ чи Nike 

вести тільки на національному рівні, – пише Р. Свіфт, – то й без того тяжка 

битва стане безнадійною» [343; c. 124-125]. 

Мета розвитку NGO, обґрунтована Р. Свіфтом, є цілком досяжною. 

Проблеми глобального потепління, боротьби із голодом і епідеміями, 

антикорупційні компанії набули нині планетарного масштабу, а вже 

згадувані в цій роботі неурядові громадські структури, як Нагляд за правами 

людини, Міжнародна неурядова організація «Дім свободи», Міжнародна 

амністія, Конференція міжнародних неурядових організацій Ради Європи та 

ін.,  наділені значним обсягом міжнародної правосуб'єктності. До того ж, власне, 

і якість розвитку та функціонування громадянського суспільства в багатьох 

країнах світу нині стала предметом оцінювання міжнародної фундації CIVICUS 

[234; c. 220].   

Надзвичайно важливим і актуальним для реалій сьогодення 

міжнародним документом, який підсумовує існуючі та встановлює нові 

завдання та стандарти розвитку громадянського суспільства, а також 

узагальнює напрацювання Конференції міжнародних неурядових організацій 

Ради Європи, є Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі 

прийняття рішень (CONF/PLE(2009)CODE1). Цей Кодекс визначає 

громадянське суспільство важливим учасником формування державної 

політики та констатує наступне: «Одна з основних проблем сучасних 

демократій полягає у відстороненні громадян від політичних процесів. У 

цьому контексті, як і в багатьох інших, громадянське суспільство виступає 

важливим елементом демократичного процесу. Воно надає громадянам, 

разом із представниками політичних партій і лобі, альтернативний спосіб 

доносити різні погляди та забезпечувати різні інтереси у процесі прийняття 

рішень» [105]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F


 100 

Із запропонованого Кодексом кращих практик участі громадськості у 

процесі прийняття рішень тлумачення змісту категорії «громадянське 

суспільство» можна зробити декілька висновків. Сучасне громадянське 

суспільство – це, по-перше, не лише множина громадських об’єднань 

(асоціацій), а і ще й важливий чинник розвитку демократичних процесів у 

країні; по-друге, повноцінний учасник політичних процесів в електоральний і 

міжелекторальний період, на рівні з політичними партіями і лобістськими 

групами; по-третє, важливий суб’єкт впливу на прийняття державою та її 

органами політико-правових рішень. 

Із розуміння соціально-правової сутності сучасного громадянського 

суспільства постають його основні завдання. Таким чином, якщо вітчизняні 

науковці традиційно оцінюють громадянське суспільство як «забезпечення 

принципу соціальної рівноваги через розмежування приватного інтересу і 

політичної влади» [95; c. 34], то Кодекс відкриває для громадянського 

суспільства нові перспективи діяльності, пов’язані з політичною участю 

громадськості.   

На підтвердження цієї тези у Розділі II Кодексу визначається, що 

найважливішим завданням цього міжнародного документа є «сприяння 

створенню сприятливих умов для неурядових організацій в державах-членах 

Ради Європи та Білорусії шляхом визначення на європейському рівні набору 

загальних принципів, директив, інструментів і механізмів участі 

громадськості у процесі прийняття політичних рішень» [105]. Ці завдання 

мають виконуватися на всіх рівнях – національному, регіональному та 

місцевому та ґрунтуватися на перевірених часом позитивних практиках та 

ефективних методах і методиках діяльності NGO щодо їх взаємодії з 

парламентами, урядами й іншими органами державної влади по всій 

об’єднаній Європі. 

Також слід відзначити, що Кодекс у розділі ІІІ. «Параметри 

громадянського суспільства» запроваджує таку категорію як «організоване 

громадянське суспільство» та наголошує, що «створення асоціацій та 
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організацій в суспільстві є актами незалежних громадських структур і лише 

частково орієнтоване на дії окремих осіб» [105]. Адже саме подібні асоціації 

та організації є важливим складником демократії участі в відкритому 

суспільстві. Вони об’єднують і мобілізують значну кількість громадян, 

переважна більшість із яких є виборцями, користуються авторитетом і 

довірою в суспільстві в силу своєї незаангажованості. 

Діяльність «організованого громадянського суспільства» ґрунтується 

на принципах участі, довіри, незалежності, підзвітності та прозорості їх 

діяльності. При цьому, розділ IV. «Етапи процесу прийняття політичних 

рішень» Кодексу кращих практик участі громадськості називає шість різних 

етапів процесу прийняття політичних рішень інститутами громадянського 

суспільства: 1) встановлення порядку денного, 2) складання проекту 

політики, 3) прийняття рішення, 4) здійснення політики, 5) моніторинг  6) 

повторне формулювання політики. Усі вони є кінцевою ланкою «Матриці 

участі громадськості», визначеної в розділі V Кодексу [105]. 

Матриця участі громадськості відповідно до  

Кодексу кращих практик участі громадськості 
 

Партнерство Робоча група 

або комітет 

Спільне 

складення 

проекту 

Спільне 

прийнят-

тя 

рішення 

Стратегічне 

партенрство 

Робоча 

група або 

комітет 

Робоча 

група або 

комітет 

Діалог Слухання та 

публічні 

форуми. 

 

Форуми 

громадян та 

майбутні наради. 

 

Контакт з 

ключовим 

представником 

урядової 

організації. 

Слухання та 

групи питань 

і відповідей.  

 

Семінари 

експертів 

Багатосторон

ні комітети і 

консультатив

ні органи. 

Відкрите 

пленарне 

засідання 

чи 

засідання 

комітетів. 

Семінари з 

управління 

потенціалом.  

 

Тренінгові 

семінари. 

Робоча 

група або 

комітет. 

Семінари 

та 

дискусійні 

форуми. 

Консультація Петиції. 

 

Консультації в 

режимі он-лайн. 

Слухання та 

групи питань 

і відповідей.  

 

Семінари 

експертів.  

 

Багатосторон

ні комітети і 

консультатив

Відкрите 

пленарне 

засідання 

чи 

засідання 

комітетів. 

Заходи, 

конференції, 

форуми та 

семінари. 

Механізми 

зворотньо-

го зв’язку. 

Конферен-

ції або 

наради. 

 

Он-лайн 

консульта-

ції. 
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ні органи. 

Інформація Простий та 

відкритий 

доступ до 

інформації. 

 

Дослідження.  

 

Проведення 

кампаній та 

лобіювання.  

 

Веб-сайт 

ключових 

документів. 

Відкритий та 

безкоштовни

й доступ до 

політичної 

документації. 

 

Веб-сайт 

ключових 

документів.  

 

Проведення 

кампаній та 

лобіювання. 

 

Веб-

мовлення.  

 

Внесок 

досліджень. 

Проведення 

кампаній 

(адвокасі) 

та 

лобіювання 

Відкритий 

доступ до 

інформації.  

 

Веб-сайт для 

доступу до 

інформації.  

 

Розсилка на 

електронну 

пошту.  

 

«Питання-

відповіді».  

 

Публічно 

об’явлені 

тендерні 

процедури. 

Відкритий 

доступ до 

інформації. 

 

Збір 

фактів.  

 

Оцінка.  

 

Наукові 

досліджен-

ня. 

Відкритий 

доступ до 

інформації. 

Рівні 

залучення 

____________ 

Етапи 

процесу 

прийняття 

політичних 

рішень 

Встановлення 

порядку 

денного. 

Складання 

проекту 

Прийнят

тя 

рішення 

Здійснення Моніто-

ринг 

Повторне 

формулю-

вання 

 

Отже, кінцевою метою діяльності організованого громадянського 

суспільства, як стає зрозуміло з таблиці, що графічно демонструє зміст 

«Матриці участі громадськості», є прийняття політичного рішення, або є 

здійснення певної політики. Але, у цьому випадку, під «політикою» слід 

розуміти конкретні визначальні для громадянського суспільства та держави 

програми і рішення щодо розвитку різних сфер життєдіяльності країни, які 

NGO, їх асоціації й об’єднання, у співпраці з парламентом, урядом і іншими 

органами державної влади, чи ж самостійно, формують, приймають і 

реалізують в конкретно взятій державі. 

Не можна заперечувати і того факту, що NGO нерідко самі виступають 

учасниками політичного процесу. До прикладу, в Україні в 2014 і наступних 

роках подібну діяльність здійснювали такі громадські рухи, як: 

«Самооборона», «Правий сектор», а надалі батальйони добровольців 

«Айдар», «Донбас», «Київ-1», ДУК «Правий сектор» і інші, лідери яких під 

час виборів народних депутатів України у жовтні 2014 року потрапили до 
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парламенту.  Вже потім лідери відповідних громадських рухів почали 

опікуватися створенням та реєстрацією однойменних політичних партій, 

більш придатних до політичної діяльності, ніж громадські рухи.       

Отже, можна зробити висновок, що сучасні міжнародні стандарти 

громадянського суспільства ототожнюють громадянське суспільство 

насамперед з NGO та їх асоціаціями і об’єднаннями, що задовольняють 

інтереси їх членів і всього суспільства в цілому та, лише як виняток, з 

окремими громадянами. Можна припустити, що як самостійні елементи 

громадянського суспільства розглядаються відомі громадські діячі, 

правозахисники чи дисиденти. Щодо останніх, то їх роль є особливо 

важливою для держав, де громадянське суспільство вважається «шкідливою 

ідеєю» (КНДР), чи знаходиться на стадії свого становлення (КНР, Куба). До 

того ж, цілі та завдання «організованого громадянського суспільства», за 

Кодексом, набувають політичного характеру та спрямовані на реальну 

трансформацію відносин між громадянським суспільством і державою із 

супідрядних на партнерські.  

Вище проаналізовані міжнародні документи не вичерпують всієї 

багатоманітності форм об’єктивізації міжнародних стандартів розвитку та 

функціонування громадянського суспільства та його інститутів, а також 

принципи їх взаємодії з державою. До таких міжнародних документів, окрім 

вище проаналізованих Європейської конвенції про визнання 

правосуб’єктності міжнародних неурядових організацій ETS Nо 124, 

прийнятою Радою Європи у Страсбурзі 24 квітня 1986 року, 

Фундаментальних принципів щодо статусу неурядових організацій в Європі, 

прийнятих учасниками багатосторонньої зустрічі, організованої Радою 

Європи 5 липня 2002 року, Повідомлення Європейської комісії щодо 

розвитку культури консультацій та діалогу «Загальні принципи та мінімальні 

стандарти консультацій Комісії з зацікавленими сторонами» СОМ(2002) 704 

від 11 грудня 2002 р., Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-членам стосовно правового статусу неурядових організацій у 
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Європі № CM/REC (2007), слід також віднести Резолюцію Ради ООН з прав 

людини «Простір громадянського суспільства: створення та підтримка 

безпечних і сприятливих умов на законодавчому рівні та на практиці» від 23 

вересня 2013 р. [312], Керівні принципи щодо підтримки ЄС громадянського 

суспільства у країнах «розширення ЄС» (2014-2020) [99] та ін.  

Також необхідно згадати про міжнародні документи, які визначають 

демократичні стандарти у сфері проведення виборів і референдумів, що 

мають безпосередній вплив на розвиток і функціонування громадянського 

суспільства в Україні та інших зарубіжних країн. Відповідні стандарти 

отримали своє втілення в Кодексі належної практики у виборчих справах 

[106], Кодексі належної практики щодо референдумів, Декларації про участь 

жінок у виборах, Керівних принципах і пояснювальній доповіді, ухваленим 

Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанською 

комісією) на 52-й сесії 18–19 жовтня 2002 року (CDL-AD (2002) 023rev), 

інших рекомендаціях і висновках ПАРЄ, Комісії ПАРЄ «За демократію через 

право» (Венеціанської комісії), Комітету міністрів Ради Європи, 

ОБСЄ/БДІПЛ та інших поважних міжнародних інституцій. Ці стандарти в 

узагальненому вигляді отримали назву «Європейський демократичний 

доробок у галузі виборчого права» [82].  

Значна частина положень цих міжнародних документів стосується 

гарантування реалізації права обирати і бути обраним членам виборчого 

корпусу, які одночасно об’єднані в громадянське суспільство. Також 

відповідні міжнародні стандарти упереджують дискримінацію виборців за 

статевою, національною, політичною та іншими ознаками, гарантують 

діяльність такого важливого інституту громадянського суспільства, як 

спостерігачів на виборах і референдумах від громадськості, сприяють 

формуванню таких інститутів громадянського суспільства, як клуби 

(комітети) виборців чи спостерігачів за виборами і референдумами тощо. 

Важливими серед згаданих міжнародних документів є документи 

Венеціанської комісії. До прикладу, «Доповідь про міжнародно визнаний 
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статус спостерігачів на виборах», ухвалена Венеціанською комісією на 78 

пленарній сесії 13-14 березня 2009 р., констатує наявність двох категорій 

спостерігачів – «політичних» і «громадських», у залежності від походження 

кандидата на виборчу посаду. При цьому, ефективний контроль за 

дотриманням прав людини під час виборів та «безсторонню громадську 

перспективу команди спостереження», чи то на національному, чи на 

міжнародному рівні, можуть забезпечити насамперед громадські 

спостерігачі, представники громадянського суспільства, або ж команди 

партійних спостерігачів, за умови забезпечення в них рівного партійного 

представництва [82; c. 236-237]. Але і в другому випадку мірилом 

ефективності дії спостерігачів буде їх безсторонність і об’єктивність.  

Слід також згадати і про висновки інституцій Ради Європи щодо 

конкретних виборчих законопроектів в Україні. До прикладу, можна назвати 

Експертний висновок щодо проекту Виборчого кодексу України (місцеві 

вибори), підготовлений Директоратом із питань демократичних інституцій 

Генерального директорату з питань демократії та політичних справ Ради 

Європи у 2011 р., Висновок Венеціанської Комісії та ОБСЄ/БДІПЛ від 2 

березня 2006 року щодо Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» від 25 березня 2004 року № 1665-IV [26] та ін. 

Зважаючи на те, що громадянське суспільство через недержавні 

громадські організації, їх асоціації та об’єднання узагальнює спільні інтереси 

громадян, які одночасно є виборцями, то міжнародні стандарти у сфері 

виборів і референдумів також належать до міжнародного компонента 

формування конституційних основ розвитку та функціонування 

громадянського суспільства в Україні. 

Так, у широкому розумінні, вибори є також різновидом участі 

громадянського суспільства в управлінні державними справами, а 

всеукраїнський референдум – легітимним способом трансформації волі 

громадян і інститутів громадянського суспільства в рішення чи нормативно-

правовий акт належної юридичної сили [337; 380; 387]. Тобто, 
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загальнодержавний референдум є ще й формою безпосередньої 

правотворчості народу [338; c. 66-74], складовою якої виступає й 

громадянське суспільство. У звуженому ж розумінні, інститути 

громадянського суспільства, у першу чергу, громадські організації (ВГО 

«Комітет виборців України», ВГО «Опора» і ін.), у тому числі й міжнародні 

NGO (IFES, ОБСЄ/БДІПЛ, АОВЦСЄ (Асоціація організаторів виборів країн 

Центральної та Східної Європи)), уповноважені здійснювати контроль за 

реалізацією конституційних прав і свобод людини під час проведення 

виборів і референдумів, виступають важливими суб’єктами процесу 

проведення виборів і референдумів в Україні. Їх статус і конституційна 

правосуб’єктність унормовані в чинному виборчому законодавстві, що, по 

суті, відтворює «міжнародні стандарти виборчого права», під якими 

більшість вітчизняних науковців розуміють, в першу чергу, принципи 

міжнародного права, що розроблені в рамках відповідних міжнародних 

організацій [8; c. 63-64]. 

Важливими для розбудови громадянського суспільства є й міжнародні 

стандарти щодо проведення мирних зібрань. Адже однією з дієвих і, 

водночас, легітимних форм реалізації громадськими організаціями, 

профспілками й іншими інститутами громадянського суспільства є мирні 

зібрання та їх різновиди – мітинги, походи, демонстрації. Саме через 

проведення мирних зібрань громадяни, громадськість і інститути 

громадянського суспільства мають легітимну можливість резонансно 

доносити до інших людей і їх асоціацій, а також до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб свої ідеї, цінності, 

переконання та вимоги. 

Конституція України у ст. 39 визначає право громадян збиратися 

мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. 

Українські вчені традиційно зараховують право на мирні зібрання до 

політичних прав людини [34; c. 110; 355; с. 167-170; 1; с. 251-252], а О. 

Васьковська уточнює, що це – основоположне право чисельно необмеженої 
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групи осіб збиратися мирно і без зброї для масового волевиявлення й 

оприлюднення своєї громадської позиції [21; c. 13]. Утім, на наш погляд, 

право на мирні зібрання має дуалістичну природу. Його витоки можна знайти 

в природному праві. Адже перші конституції та конституційні акти 

визнавали за людьми право збиратися мирно для відстоювання своїх 

поглядів, на противагу іншому природному праву людей на опір деспотії – 

«jus resistendi». Але, в Україні, як і в більшості пострадянських і 

постсоціалістичних республік, це конституційне право набуло свого 

позитивного закріплення в конституціях саме як політичне.   

Міжнародні стандарти проведення мирних зібрань закріплені в 

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, Сіракузьких 

принципах, Керівних принципах ОБСЄ щодо свободи мирних зібрань [335]. 

На жаль, в Україні до сьогодні, з різних причин, в тому числі й через 

складність реалізації такого стандарту, як можливість проводити мирне 

зібрання одноособово, закон про мирні заходи, не зважаючи на численні 

законопроекти з цього питання [297], до сьогодні не прийнято. Ці форми 

громадської активності до сьогодні, на відміну від тієї ж Російської Федерації 

[227], регулюються застарілими підзаконними нормативними актами, 

прийнятими і ще за радянської доби – Указом Президії Верховної Ради СРСР 

від 28 липня 1988 року № 9306 «Про порядок організації і проведення зборів, 

мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР» [291] у модернізованому 

вигляді. 

З огляду на наближеність проблем розбудови громадянського 

суспільства та реформування місцевого самоврядування в Україні на засадах 

його децентралізації, питання щодо використання потенціалу місцевого 

референдуму та інших форм місцевої демократії, а також щодо активізації 

самоорганізації населення на місцях, як важливих елементів «організованого 

громадянського суспільства» на локальному рівні, також знаходить своє 

втілення в міжнародних стандартах із місцевого самоврядування.  
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Найважливіші з них визначені в Європейській Хартії місцевого 

самоврядування 1985 р. Цей документ не згадує громадянське суспільство 

безпосередньо, але декларує в преамбулі, що «органи місцевого 

самоврядування є однією з головних підвалин будь-якого демократичного 

режиму», а право громадян на участь в управлінні державними справами є 

«одним із демократичних принципів, які поділяються всіма державами-

членами Ради Європи» [81]. Очевидно, що громадяни можуть здійснювати 

своє право на місцеве самоврядування не лише через вибори і референдуми 

та органи місцевого самоврядування, а й через такі інститути громадянського 

суспільства, як: органи самоорганізації населення на місцях, місцеві 

громадські організації тощо. 

Міжнародні стандарти в сфері місцевого самоврядування знаходять 

свій розвиток і в Додатковому протоколі до Європейської Хартії місцевого 

самоврядування щодо участі громадян у діяльності органів місцевого 

самоврядування, Європейській конвенції про участь іноземців у 

громадському житті на місцевому рівні від 5 лютого 1992 року, а також уже 

згаданих міжнародних стандартах проведення локальних виборів і 

референдумів. 

Ці стандарти отримують своє втілення в таких принципах 

функціонування місцевої демократії, як: а) пріоритет прав територіальної 

громади; б) чіткість процедури; в) простота; г) зручність процедури для 

участі громадян; ґ) достатній час; д) публічність; е) відкритість; є) відповідні 

ресурси; ж) обов’язковість проведення; з) координація; і) підзвітність; ї) 

відповідальність [202; c. 7]. Хоча ці стандарти не завжди отримують своє 

належне втілення в конституційній правотворчій і правозастосовній практиці 

в Україні. Очевидно, що без реальної децентралізації територіального устрою 

публічної влади в Україні реалізація наведених принципів є неможливою.  

Виключно важливим для розвитку громадянського суспільства на 

локальному рівні є використання інституту місцевого референдуму для 

легітимізації інтересів територіальних громад. Адже у міжелекторальний 
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період місцеві референдуми, по суті, є єдиним легітимним способом дієвої та 

результативної участі інститутів громадянського суспільства в здійсненні 

місцевого самоврядування в Україні. На жаль, за час незалежності України 

конституційний потенціал місцевих референдумів, не зважаючи на 

побажання міжнародних інституцій, так і не був розкритий. У період з 1991 

по 2009 рік в Україні було проведено біля 150 референдумів. При цьому, 

жодний референдум не проводився в м. Києві, чи інших містах-

«мільйонниках» [203; 382; c. 35-51]. Після прийняття ж Закону України «Про 

всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 р. [261], пункт четвертий 

прикінцевих положень якого скасував дію Закону України «Про 

всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 р., інститут 

місцевого референдуму, як важливий конституційно-правовий 

інструментарій функціонування громадянського суспільства на локальному 

рівні, втратив своє законодавче регулювання. Спроби Верховної Ради 

України VI, VII і VIII скликань виявилися малоефективними. 

Утім, конструктивне розв’язання проблеми законодавчого закріплення 

місцевого референдуму як конституційної форми безпосередньої участі 

громадян і інститутів громадянського суспільства у розв’язанні питань 

місцевого значення вбачається важливим для законодавця, з огляду на 

необхідність реалізації Угоди про асоціацію України і ЄС та позитивний 

досвід використання інституту референдумів для розвитку громадянського 

суспільства в державах-учасницях Євросоюзу [318].   

Важливим елементом конституційних основ громадянського 

суспільства є також органи самоорганізації населення на місцях (будинкові, 

вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у 

містах, сільські, селищні комітети), діяльність яких створює раціональну 

альтернативну для реформування місцевого самоврядування в Україні з 

огляду на перспективи подальшого розвитку «організованого громадянського 

суспільства». Після прийняття Закону України «Про органи самоорганізації 

населення» від 11 липня 2001 р. [284], що унормував відповідні міжнародні 
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стандарти в сфері місцевого самоврядування, відповідні інститути 

громадянського суспільства отримали унормування свого конституційно-

правового статусу. Хоча, практика його реалізації в Україні залишається 

далекою від згаданих міжнародних стандартів. 

Не менш важливими для конституційних основ розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в Україні є й інші міжнародні 

документи, які визначають стандарти діяльності ЗМІ [358], захисту прав 

дитини [118], гендерної рівності, захисту прав національних меншин і ін. 

Адже вони визначають міжнародно-правовий простір для відповідної 

правозахисної діяльності вітчизняних, зарубіжних і міжнародних NGO, їх 

асоціацій і об’єднань. 

Разом із тим, активізація участі громадянського суспільства в 

управлінні державними справами та удосконалення відповідних 

міжнародних глобальних і регіональних стандартів залишається предметом 

постійної уваги ООН, Ради Європи, ОБСЄ, ЄС і інших міжнародних 

організацій. Зокрема, у квітні 2015 році передбачено проведення Форуму 

громадянського суспільства у Відні. Його метою стане виявлення 

оптимальних стандартів інклюзивного та відкритого діалогу та співпраці 

NGO, їх асоціацій і об’єднань із органами державної влади та наддержавними 

об’єднаннями (ООН, Рада Європи, ЄС). Адже, як зазначає М. Едвардс, 

сучасне громадянське суспільство спроможне згенерувати важливе 

емпіричне підгрунття для подальшої роботи влади, а також для розуміння 

нею суспільних процесів та проведення майбутніх реформ [429; s. X]. 

На Форумі також мають бути розглянуті питання недискримінаційної 

участі об'єднань громадян у процесах прийняття рішень, які мали бути 

представлені на Нараді ОБСЄ з питань людського виміру (SHDM) щодо 

свободи мирних зібрань та об'єднань громадян (16‐17 квітня 2015 року).      

Якщо міжнародні договори, що визначають сутність і зміст розвитку 

громадянського суспільства є нормативно-правовою основою, а міжнародні 

документи, які встановлюють параметри і принципи функціонування 
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громадянського суспільства та його інститутів, тобто певні міжнародні 

стандарти, – є доктринальним підґрунтям міжнародного компоненту, що 

унормовує та інтерпретує конституційні основи розвитку та функціонування 

громадянського суспільства, то заключним, третім елементом цієї логічно-

правової конструкції виступають рішення міжнародних судів, пов’язані із 

захистом прав людини на свободу асоціацій і об’єднань, а також її правами 

на участь в управлінні державними справами. Цей заключний елемент 

міжнародного компоненту унормування категорії «громадянське 

суспільство» має правозастосовний характер.   

Так, В. Погорілко та В. Федоренко зазначають, що, ратифікувавши в 

1997 р. Конвенцію про захист прав людини й основоположних свобод 1950 

року, Перший і низку інших протоколів до неї, Україна визнала щодо себе 

юрисдикцію Європейського Суду з прав людини, що відповідає прагненню 

України посісти гідне місце в Європі, поділяючи її фундаментальні цінності 

[243; c. 98]. До того ж, законодавець урегулював порядок застосування 

практики Європейського Суду з прав людини в однойменному законі 

України [258]. 

Низка рішень Європейського суду з прав людини, зокрема «Іванов 

проти України», «Кузнецов проти України», «Корецький та інші проти 

України», «Полторацький проти України» та інших прямо чи опосередковано 

формують міжнародні стандарти в сфері застосування положень Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. в частині 

параметрів участі громадян в управлінні державними справами і реалізації їх 

права на об’єднання в громадські асоціації. Тобто, щодо основ 

конституційної правосуб’єктності національних NGO та взаємодії 

громадянського суспільства та держави.       

Найбільш відомим, фактично хрестоматійним, стало Рішення 

Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від 3 квітня 2008 року у справі 

«Корецький та інші проти України». У ньому було визнано порушення 

Україною права на свободу об’єднання в громадські організації в контексті 
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статті 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

На підставі розгляду справи № 40269/02 «Корецький та інші проти України» 

ЄСПЛ визнав державу Україна винною в справі про відмову Головного 

управління юстиції в м. Києві зареєструвати організацію «Громадянський 

Комітет за збереження дикої (корінної) природи Березняків» (м. Київ) та 

такою, що порушила право на вільне об’єднання громадян. До того ж, ЄСПЛ 

визначив, що Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 

року був доволі розмитим, нормативно не визначеним в частині низки 

реєстраційних процедур і непрогнозованим щодо його реалізації. Це 

створювало можливість для органу державної реєстрації на власний розсуд 

приймати рішення щодо реєстрації громадської організації [325]. Тобто, 

корупціогенний чинник Закону України «Про об’єднання громадян» від 16 

червня 1992 р. створював умови до порушення міжнародних стандартів 

реалізації права на свободу асоціацій і об’єднань громадян, був рудиментом 

радянської дозвільної системи у частині взаємовідносин інститутів 

громадянського суспільства та держави, залишався предметом системної та 

гострої критики міжнародних інституцій.  

Також С. Пономарьов відзначає, що згадане Рішенні ЄСПЛ у справі 

«Корецький та інші проти України», по суті, встановлює положення чинного 

Закону України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 року № 2460-

ХІІ, які обмежують свободу об’єднання: наявність територіальних статусів 

громадських організацій; обмеження права місцевих організацій на 

створення осередків у інших населених пунктах; обмеження господарської та 

інших видів діяльності; колізія із чинним законодавством України про 

державну реєстрацію тощо [248; c. 86]. 

На підставі згаданого Рішення ЄСПЛ Міністерство юстиції України 

протягом 2005-2008 рр. організувало низку робочих груп і інших 

комунікативних науково-експертних заходів із залученням інститутів 

громадянського суспільства (Асоціація підприємств інформаційних 

технологій, Інститут громадянського суспільства, Мережа розвитку 
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європейського права, Конфедерація громадських організацій інвалідів 

України, Український незалежний центр політичних досліджень, Центр 

комерційного права, Центр політико-правових реформ, Мережа громадської 

дії «Опора» і ін.) щодо підготовки проекту закону України «Про громадські 

організації». До того ж, Міністерство юстиції України 14 травня 2008 року 

оприлюднило проект закону України «Про громадські організації» для 

громадського обговорення на своєму офіційному сайті вивчення та 

врахування думки громадськості [66; c. 201-202]. 

 Таким чином, у XXI ст., по-перше, сформувалися міжнародні 

стандарти розвитку та функціонування громадянського суспільства та його 

інститутів; по-друге, визначилися механізми і процедури імплементації цих 

стандартів у конституційну доктрину, правотворчу та правозастосовну 

діяльність.  

Узагальнюючи вище проаналізовані міжнародні договори, міжнародні 

рекомендаційні документи і рішення Європейського суду з прав людини 

відповідного змісту, можна зробити висновок, що основними міжнародними 

стандартами розвитку та функціонування громадянського суспільства є: а) 

взаємозв’язок і синхронізація розвитку громадянського суспільства з 

генезисом конституціоналізму, прав і свобод людини, верховенства права та 

демократії; б) правозахисний характер функціонування громадянського 

суспільства, магістральною метою діяльності якого є захист основоположних 

прав і свобод людини, у першу чергу, права участі в управлінні державними 

справами і права на свободу громадських асоціацій; в) високий рівень 

структурованості громадянського суспільства, яке представлене системою 

національних і міжнародних інститутів громадянського суспільства 

(NGO/NPO), що можуть, у свою чергу, об’єднуватись для досягнення своїх 

цілей у асоціації, федерації та конфедерації. Тому громадянське суспільство і 

ще визначають як об’єднання рівних і вільних інститутів громадянського 

суспільства; г) добровільність і самоврядність діяльності громадянського 

суспільства та його інститутів, мінімальність втручання держави в 
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регламентацію права громадян об’єднуватись в інститути громадянського 

суспільства; ґ) неприбутковий характер діяльності громадянського 

суспільства та його інститутів, які  ще скорочено називають NPO (not profit 

organizations); д) транспарентність функціонування громадянського 

суспільства, чому значною мірою сприяє й діяльність вільних ЗМІ, як 

самостійних інститутів громадянського суспільства; е) вплив громадянського 

суспільства на прийняття державою та її органами політико-правових рішень 

і контроль за їх виконанням та ін. 

Міжнародні стандарти у сфері розвитку і функціонування 

громадянського суспільства нині комплексно імплементуються в 

конституційну доктрину, правотворчу та правозастосовну діяльність 

більшості країн світу, включаючи й України. Зокрема, міжнародні принципи 

і стандарти, закріплені в міжнародних договорах правозахисного змісту є 

важливим складником української конституційної доктрини щодо 

партнерства громадянського суспільства та держави у забезпеченні прав і 

свобод людини, верховенства права та демократії. 

Натомість, стандарти, визначені в положеннях і рекомендаціях 

міжнародних документів, які стосуються форм і методів реалізації права 

громадян на свободу асоціацій, права участі громадськості у державних 

справах, а також форм і методів діяльності інститутів громадянського 

суспільства, імплементуються в конституційній правотворчості. До 

прикладу, вже згадуваний Закон України «Про громадські об’єднання» 

визначив принципи утворення та діяльності громадських об’єднань 

(добровільність, самоврядність; вільний вибір території діяльності; рівність 

перед законом; відсутність майнових інтересів у членів організації; 

прозорість, відкритість і публічність), співзвучні з міжнародними 

стандартами. 

Можна також погодитись із пропозицією О. Мороз, що наведені 

принципи можна доповнити принципом щодо заборони втручання органів 

державної влади й органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в 
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утворення та функціонування громадських об’єднань за винятком обмежень, 

встановлених законом в інтересах національної безпеки і оборони, або 

захисту прав і свобод інших людей [207; c. 4]. Адже стандарт невтручання 

органів публічної влади в діяльність NGO отримав своє втілення в більшості 

відповідних міжнародних документів. 

Третій рівень імплементації міжнародних стандартів щодо розвитку та 

функціонування громадянського суспільства реалізуються на 

правозастосовному рівні. Для конституційної правотворчості важливими є 

принципи і цінності громадянського суспільства, закріплені в міжнародних 

договорах і документах. Але не менш визначальними є стандарти, які 

утверджуються від протилежного – в процесі визнання Європейським судом 

з прав людини порушень із боку держави стосовно права громадян на участь 

в державному управлінні, права на свободу асоціацій і інших, похідних від 

названих прав і свобод. Адже подібні рішення Європейського суду з прав 

людини не лише фіксують відповідні делікти держави, а й зобов’язують її 

усунути причини, що можуть призвести до кратності подібних деліктів. 

Нерідко це стає підставою для удосконалення чинного конституційного 

законодавства, яке визначає статус і порядок діяльності інститутів 

громадянського суспільства.   

 

1.4 Категорія «громадянське суспільство» в українському та 

зарубіжному конституційному законодавстві  

 

Важливі конституційно-правові ідеї та цінності, а також доктрини, 

включаючи й суму знань про конституційні основи розвитку та 

функціонування громадянського суспільства, будучи інстальовані в 

соціально-політичні процеси, отримують своє втілення в конституціях і актах 

конституційного законодавства. Зокрема, академік Ю. Шемшученко з цього 

приводу зазначає: «Будь-які зміни, що відбуваються у суспільстві, 

об’єктивно зумовлюють потребу відповідного суспільного реагування на 

них. … Розвиток законодавства в Україні є, образно кажучи, тим 
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індикатором, який наочно відбиває стан взаємодії держави і суспільства, 

характер соціально-економічних і політичних процесів, що відбуваються в 

країні впродовж її самостійного існування ….» [365; c. 5]. Тобто, 

громадянське суспільство є не лише об’єктом конституційних досліджень і 

правового регулювання, а й важливим чинником розвитку теорії та практики 

конституціоналізму, модернізації Конституції та законів України. 

Також слід погодитись із А. Колодієм, що доктрина громадянського 

суспільства нині отримує свій всебічний розвиток у конституційній практиці 

– правотворчої, правоохоронної, право реалізаційної [113; c. 460]. При цьому, 

первинним є саме правотворче забезпечення розвитку та діяльності 

громадянського суспільства, результати якого створюють найбільш 

сприятливий конституційно-правовий режим його буття, спонукають 

інститути громадянського суспільства щодо соціальної активності та участі в 

управлінні державними справами. 

Слід також відзначити, що конституційне законодавство є традиційним 

нормативним підґрунтям для імплементації міжнародних стандартів щодо 

розвитку та функціонування громадянського суспільства та його інститутів. 

Саме в конституціях і актах конституційного законодавства продовжують 

свій розвиток положення міжнародних правозахисних договорів, 

рекомендаційних документів ООН, Ради Європи, ЄС, Венеціанської комісії 

та інших міжнародних організацій і їх підрозділів. Натомість, рішення 

Європейського Суду з прав людини щодо реалізації права на участь в 

управлінні державними справами і права громадян на свободу асоціацій є 

свого роду зворотнім зв’язком ефективності національного конституційного 

законодавства, індикатором втілення міжнародних стандартів щодо 

громадянського суспільства на внутрішньодержавному рівні. У цьому сенсі 

слід погодитись із тим, що «громадянське суспільство є й найбільш 

відповідним підгрунтям для практичного здійснення правових норм, де 

тільки й можуть скластися реальні показники соціальної ефективності права» 



 117 

[244; c. 436]. Не є винятком із цього й Конституція України та чинне 

конституційне законодавство в цілому. 

Урегулювання в Конституції та законах України, інших актах чинного 

законодавства положень про громадянське суспільство, по суті, є основною 

парадигмою сучасного конституціоналізму щодо визнання державою 

автономії громадянського суспільства та, одночасно, методів взаємодії між 

державою та громадянським суспільством у сфері захисту прав і свобод 

людини, утвердження демократії та верховенства права. У цьому сенсі 

слушною є думка Дж. Кіна, який на основі аналізу позицій А. Фергюсона, Т. 

Пейна, А. де Токвіля та Дж. Мілля висловлює думку про те, що визнання 

самостійної правосуб’єктності держави і громадянського суспільства – це 

прерогатива повністю демократичного соціально-політичного ладу. 

Відповідно, на думку Дж. Кіна, «держава та громадянське суспільство 

мають стати одне для одного умовою демократизації» [101; c. 49, 50]. Але 

такі «умови» мають сформуватися не лише на рівні ідеалу та фактично, а й 

отримати своє унормування в чинному конституційному законодавстві, а 

потім – у відповідній правозастосовній практиці. На наш погляд, 

започаткована в 2015 році Президентом України конституційна реформа 

може стати визначальним чинником для унормування положень про вільний 

розвиток громадянського суспільства в Конституції України. 

Разом із тим, проблеми теорії та практики розвитку громадянського 

суспільства в Україні та за кордоном дуже рідко порушують проблематику 

позитивного закріплення в законодавстві ідеалів і цінностей громадянського 

суспільства, принципів і правил, які би гарантували паритетність його 

взаємовідносин із державою. Не применшуючи цінність філософських, 

історичних, соціологічних, державно-управлінських і інших досліджень 

проблем розвитку громадянського суспільства, відзначимо, що результати 

цих досліджень трансформуються в практичну площину насамперед через 

законодавче закріплення відповідних аксіологічних параметрів 

громадянського суспільства в Конституції та законах України.  
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Уперше проблеми конституційного закріплення основ громадянського 

суспільства в Конституції та чинному конституційному законодавстві почали 

досліджуватися в вітчизняній конституційно-правовій науці з кінця XX ст. 

Так, В. Погрілко свого часу наголошував: «Якщо організація і діяльність 

держави, органів державної влади та інших її інститутів має регулюватися 

Конституцією і законами всебічно та повно, то організація та діяльність 

суспільства мають регулюватися мінімально» [124; c. 184]. Цей висновок 

вчений робить з огляду на те, що Основний Закон значно зменшує межі 

втручання держави у життя людини і суспільства. Хоча, В. Погрілко відкидає 

можливість відмови держави від унормування конституційних засад 

розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні.  

Системні ж дослідження унормування категорії «громадянське 

суспільство» в конституційному законодавстві в Україні у самостійному 

підрозділі дисертації Г. Берченка [18; c. 74-93]. Водночас, багато інших 

правознавців, які досліджували різні проблеми теорії та практики 

громадянського суспільства, також дотично вивчали проблеми унормування 

громадянського суспільства [196; c. 198-276]. Як правило, в контексті 

регулювання взаємовідносин громадянського суспільства та держави, або ж 

конституційного регулювання правового статусу різних інститутів 

громадянського суспільства, найчастіше – громадських організацій. 

До прикладу, В. Ковальчук і С. Іщук наголошують, що система 

правових норм, які закріплюють конституційні основи функціонування 

громадянського суспільства та його інститутів та встановлюють чітку 

процедуру взаємовідносин між громадянським суспільством і державою, є 

важливою складовою громадянського суспільства [104; c. 18]. Існують і інші 

погляди на проблеми визначення конституційних основ громадянського 

суспільства, що однак не спростовує актуальність цієї проблематики у 

сучасній вітчизняній юридичній науці.  

Очевидно, що громадянське суспільство, за визначенням, не може 

існувати поза межами множини суспільних норм, або ігноруючи їх. Можна 
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погодитися з О. Петришиним, що діяльність громадянського суспільсьтва 

регулюється за допомогою різних соціальних норм: від релігійних – до 

корпоративних в середовищі інститутів громадянського суспільства, але 

важливе місце серед них належить нормам права [85; c. 472-473]. Зазначене 

дозволяє зробити висновок, що розвиток і функціонування громадянського 

суспільства у взаємодії з державою розвивалися історично та були тісно 

пов’язані з генезисом права та форм (джерел) його буття. Таким чином, 

норми, які регулюють конституційні основи розвитку та функціонування 

громадянського суспільства, можна знайти не лише в нормативно-правових 

актах чинного законодавства, але й у більш ранніх історичних джерелах 

права – конституційних звичаях, договорах, а також у судових і 

адміністративіних прецидентах. 

Приклади, коли норми і загальні положення про конституційні основи 

громадянського суспільства закріплені, по суті, в конституційних звичаях і 

звичаєвостях, а також у конституційному договорі, можна знайти і в 

Конституції України. Звичайно ж, беручи до уваги той факт, що ці історичні 

джерела права (звичай і договір) отримали своє позитивнее унормування, 

легітимність і відповідну юридичну силу. 

Так, до прикладу, в Преамбулі Основного Закону парламентарії 

визначили мету прийняття Конституції та її основні завдання щодо 

розбудови громадянського суспільства: «… дбаючи про забезпечення прав і 

свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення 

громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати 

демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність 

перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми 

поколіннями …» [132]. 

На нашу думку, наведені положення Преамбули, хоча і не містячи норм 

конституційного права, за своєю сутністю є фундаментальними 

положеннями, ідеологічним стрижнем договору між суспільством та 

державою щодо формування та захисту в Україні тих цінностей, які 
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становлять визначальні умови для розвитку громадянського суспільства. На 

жаль, на час прийняття Основного Закону в 1996 р. категорія «громадянське 

суспільство» сприймалася неоднозначно тодішніми парламентаріями, значна 

частина яких були представниками Комуністичної партії України, тому в 

Преамбулі було вжито термін «громадянська злагода». Тобто, такий 

важливий суб’єкт, як громадянське суспільство, в Преамбулі було 

трансформовано, як політичний компроміс, задля прийняття Основного 

Закону, в певний політико-правовий режим найбільшого сприяння 

розвиткові прав і свобод людини, демократії, правової держави тощо. 

Очевидно, що пряма згадка в Преамбулі Конституції України про розбудову 

громадянського суспільства була б прогресивнішим кроком, але згаданий 

вище політичний компроміс також став частиною конституційного договору. 

На цей раз – «старих» і «нових» політичних еліт в Україні. 

Приклади, коли положення про конституційні основи громадянського 

суспільства містяться в звичаях, договорах і прецидентах для України, як і 

більшості держав континентальної правової системи, є більше винятком, ніж 

правилом. Від початку реалізації ідей і ідеалів громадянського суспільства 

встановлення засад його розвитку та функціонування здійснюється 

переважно в нормативно-правових актах.  

Незважаючи на те, що громадянське суспільство історично 

виокремилося від держави «у процесі ліквідації станової нерівності та 

роздержавлення суспільних відносин» [244; c. 433], різним історичним 

прототипам громадянського суспільства були притаманні розмаїті спроби 

унормувати правові основи буття такого суспільства та принципи його 

взаємодії з державою. Вітчизняні та зарубіжні правознавці схильні знаходити 

витоки унормування категорії «громадянське суспільство» і ще за часів 

Античності.  

Зокрема, В. Нестерович, досліджуючи етимологію поняття 

«громадськість», посилається на польського вченого Т. Сасіньського-Класа, 

який вважає, що це поняття «походить від латинського «poplicus» чи 
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«populus», тобто «люди». Тому, першим історичним значенням 

громадськості було все те, що належить до громадського (публічного) виміру 

колективу чи відкрита для громадськості сфера – Res publica. У стародавній 

Греції її називали агора, ринок, центр міської структури, в якому збиралися 

громадяни. Саме так, на думку польського вченого, res publica 

функціонувала за часів феодалізму та означала «відкритість» і 

«доступність»» [214; c. 19]. Але такий висновок не дає відповідь про досвід 

унормування статусу громадськості за часів Античності. 

Рецепція античного, насамперед римського права в Середньовічну 

Європу через Римо-католицьку церкву, Папська революція 1075 р., котра, за 

свідченням Г. Бермана, «породила західну державу нового часу, першим 

зразком якої, як не парадоксально, стала сама церква» [15; c. 118], а також 

подальша диференціація тогочасного суспільства на різноманітні конфесії, 

професійні гільдії, стани і класи відродили потенціал унормування в 

позитивному праві правил взаємовідносин різних соціальних груп між собою 

та із державою в цілому. Хоча, первинними регуляторами діяльності цих 

суспільних асоціацій виступали їх внутрішньо корпоративні професійні 

зводи і кодекси, що об’єктивізували «корпоративні системи 

традиціоналістського суспільства»: дворянське (ленне) право, гільдійне 

(цехове) право, торгівельне (купецьке) право, міське (магдебургське) право, 

кріпосне право, право релігійних общин, які одночасно були крупними 

феодальними землевласниками тощо [388; c. 17-18]. 

Разом із тим, середньовічні гільдії та міське право не були абсолютною 

новацією цієї епохи. Що стосується й міського права, що сформувалося в 

містах-общинах Північної Італії, Фландрії, Франції, Нормандії, Англії, 

німецьких князівствах, Кастилії та Арагоні й інших частинах Західної 

Європи. Ці міста були не першими притулками розвинених громадянських 

общин у історії людства. За свідченням Дж. Бермана, з I по IV-V ст. н.е. 

Римська імперія складалася з тисячі міст, що були центрами 

адміністративного контролю за діяльністю громадян Риму. Натомість, міста 
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Стародавньої Греції різнилися високим рівнем автономії та незалежністю. 

Громадське життя в них врегульовувалося місцевими статутами [15; c. 336].  

Гільдії ж, як корпорації купців і ремісників, існували і ще в 

Месопотамії та Єгипті, а пізніше – в Стародавній Греції. З часів Римської 

імперії колегії (collegia), що були аналогом ремісничих і торгівельних 

гільдій, поширилися по всьому Середземномор’ї та були об’єктом опіки і 

регламентації з боку держави. Із падінням Римської імперії система 

колегіальної побудови професійного середовища торгівців і ремісників була 

інстальована в Візантійську імперію, але з загибеллю останньої була 

рецепійована в Європі. 

Серед науковців побутують різні погляди щодо сутності та 

особливостей статусу середньовічних гільдій. Зокрема, С. Пономарьов 

стверджує, що система гільдій та цехів у європейських містах XI-XII ст. 

походить, напевне, від ранньої німецької гільдії, що була свого роду 

військовим i релігійним братерством. Натомість, гільдії більш пізньої епохи 

багато чим у своєму розвитку були зобов’язані руху Світу Господнього X-XI 

століть, який частково діяв через братерства, що називалися «гільдіями 

світу». Це були організації добровольців для взаємного захисту i здійснення 

їхніх прав. Типова гільдія прагнула підтримувати високі моральні стандарти 

поведінки, караючи своїх членів за богохульство, азартні ігри, лихварство 

тощо [248; c. 43-44]. 

Але, окрім релігійної спрямованості, в Середньовіччі повстали і 

численні торгівельні гільдії, які часто утворювали широкі, що отримали у 

Північній Європі назву «ганза» (від нім. Hanse – «союз», «товариство»). На 

думку Н. Дейвіса, перша hansa-торгівельний союз була заснована і ще в 1161 

р. у Вісбю на острові Готланд під назвою «Товариства готландських 

мандрівників Священної Римської імперії». А через століття була 

сформована широка конфедерація am-see staten, вільних морських міст, – від 

Атлантичного океану до фінської затоки [226; c. 353]. Прикладом ще однієї 
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відомої «ганзи» була Ліга міст Фландрії, яка монополізувала закупівлю 

овечої шерсті в Англії.  

Найбільш відомим у історії Середньовічної Європи був і Ганзейський 

союз, або ж Ганза. Цей союз був одним із перших в історії Європи 

наддержавних торгівельних об’єднань, що охоплювала у XIV-XVI ст. велику 

кількість північно-німецьких і балтійських міст. Європі відома й велич 

італійських купецьких гільдій, зокрема, Венеціанської гільдії [32]. Не 

вдаючись у деталі правосуб’єктності згадуваних та інших гільдій і ганз, 

відзначимо, що саме у цей час сформувалася цікава угода «за 

умовчуванням», коли всі вантажні перевезення суворо регламентувалися 

державою, а правила торгівлі – гільдіями чи ганзами. До того ж, Ганзейський 

союз тривалий час здійснював фактичне керівництво суспільним і державним 

життям багатьох міст Балтії. 

Важливою віхою в формуванні громадянського суспільства як теорії та 

практики стало прийняття в 1215 р. Великої хартії вольностей (Magna Charta 

Libertatum) [23; c. 568-578], поява якої була реакцією тодішньої 

аристократичної еліти на свавільну та водночас недолугу політику короля 

Англії Іоанна Безземельного. За свідченням британського історика Д. Гріна, 

«15 травня 1215 р. він (авт. – Іоанн) схилив коліна перед папським легатом 

Пандульфом, передав своє королівство Папському престолу, отримавши його 

на зворот в якості лену, присягнув на вірність і підданство Папі, як своєму 

сюзерену» [38; c. 130]. Утім, навіть не делегування суверенітету Папському 

престолу, а поразка в битві при Бувіні стала приводом для прийняття Великої 

хартії вольностей. Адже армія баронів і духовенства на чолі з Р. Фіц-

Уолтером відкрито постала проти короля та змусила за один день прийняти і 

підписати Хартію.  

Корпоративна структурованість середньовічного суспільства, а також 

унормування правил поведінки і діяльності конкретних гільдій, цехів, класів і 

інших тогочасних феодальних спільнот, та навіть створення консультативно-

дорадчих органів при королеві Англії, навряд чи можна ототожнювати із 
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правовими основами громадянського суспільства. Адже для середньовіччя 

самі ідеї громадянського суспільства в їх сучасному значенні були 

незрозумілими і шкідливими. Окремі погляди таких мислителів 

Середньовіччя, як: Св. Августин, Т. Аквінський, Н. Макіявелі та ін. стали 

предтечею для формування ідеології та доктрини громадянського 

суспільства. Натомість, слід погодитись із Дж. Кіном, що поняття 

громадянського суспільства, відділеного від держави, є «винаходом 

політичної думки XVIII століття» [101; c. 75]. Існують й інші погляди на 

історичне походження громадянського суспільства. 

І хоча сучасні дослідники проблем громадянського суспільства донині 

сперечаються щодо часу та місця виникнення громадянського суспільства, 

очевидним є той факт, що ідеї природних прав людини, верховенства права 

та справедливості отримали свій розвиток в Конституції США 1787 р. і Білі 

про права 1791 р., Декларації прав людини і громадянина Франції 1789 р., 

перших конституціях Польщі та Франції 1791 р., Конституції Норвегії 1814 

р., Конституції Нідерландів 1815 р. і ін. Тобто, достовірно стверджувати про 

утвердження та успішну діяльність громадянського суспільства можна лише 

спираючись на досвід унормування в перших конституціях і конституційних 

актах основоположних прав і свобод людини, які й трансформували 

звичайного індивідума в «людину суспільства».   

Слід наголосити і на особливостях конституювання основ розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в перших загальновідомих 

конституціях, вплинула насамперед різниця в підходах, напрацьованих 

мислителями Америки і Західної Європи щодо розуміння сутності та змісту 

громадянського суспільства, його взаємин із державою тощо. Так свого часу, 

і ще Т. Пейн у своєму відомому есе «Здоровий глузд» (1776 р.) обґрунтовував 

ідею природного раціонального протиставлення індивідуального і 

громадянського початків урядовій владі (в її широкому розумінні) та державі 

та називав єдиним джерелом легітимації урядової влади громадянське 

суспільство [107; c. 138]. Ці підходи отримали своє втілення в положеннях 
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Конституції США 1787 р., яка, на думку В. Речицького, формалізувала ідею 

верховенства права, втілену в англійській неписаній конституції [321; c. 59] 

та поправках до неї. Перша ж поправка до Конституції США закріпила 

«право народу збиратися мирно та звертатися до Уряду з петиціями про 

задоволення скарг» [134; c. 30]. 

Із часу свого зародження громадянського суспільства у 

Північноамериканських колоніях суттєво трансформувалось. Але навіть у 

XXI ст. ідеали громадянського суспільства (свобода, непорушність приватної 

власності, судовий захист прав людини, самоврядність тощо) в США 

зберігають свою актуальність в конституційній правотворчій і 

правозастосовній практиці. Так, на сьогодні в США громадянське 

суспільство традиційно сприймається як сфера добровільних особистих, 

громадських і економічних відносин і інститутів, межі діяльності яких 

легітимізуються Конституцією США та чинним американським 

законодавством, але не належать державі [213; c. 7]. Громадянське 

суспільство ж у США структуроване в різноманітні асоціації, обмежує 

урядові прерогативи, забезпечує громадський конституційний контроль за 

діяльністю держави.   

Нові ідеї та ідеали Англійської революції отримали нового, більш 

традиційного для континентальної Європи, звучання та втілення в 

Французькій буржуазній революції, яку ще традиційно називають 

«Великою». Крилатий вислів депутата Національних зборів Франції Гійона: 

«Франція існує в народі» [191; c. 8] отримав своє унормування в положенні 

Конституції Франції 1791 р. про народний суверенітет та набув свого 

поширення в наступних буржуазно-демократичних революціях у Європі. Як 

зазначає Д. Норман, революціонери успадкували від Просвітництва віру в 

універсальну, абстрактну людину. Їм здавалось, що вони діють від імені 

всього людства, повстаючи проти всієї тиранії [226; c. 698].   

Марно намагатися перераховувати всі чесноти і прорахунки цієї 

Революції та давати їй оцінку для подальшого цивілізаційного розвитку 
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Франції, Європи і світу. Щодо цього, можна лише процитувати Дж. 

Голдстоуна, який наголошує: «Французька революція – з нападками простого 

люду на аристократів, революційним терором, створенням нового 

конституційного ладу і військовими успіхами та експансією в роки правління 

Наполеона – невдовзі стала прототипом революцій для наступних поколінь» 

[35; c. 99]. 

Для нашого ж дослідження важливо відзначити, що Французька 

революція не лише втілила в життя теорію народного суверенітету, 

закріплену парламентаріями у Декларації прав людини і громадянина 

Франції 1789 р. і Конституції Франції 1791 р., а й заклала підвалини 

громадянських свобод і громадянського суспільства.  

Так у Преамбулі Декларації прав людини і громадянина Франції, уже 

застосовується категорія «громадський союз», а статті 11, 14 і 15 визначали 

його юридичні параметри. До прикладу, ст. 15 Декларації вперше в Європі 

де-юре запровадила на конституційному рівні (авт. – Декларація донині є 

складовою чинного конституційного законодавства Франції) механізм 

громадського контролю: «Суспільство має право вимагати звіту у кожної 

посадової особи з ввіреної їй сфери управління» [134; c. 137]. Хоча, не слід 

забувати і про вдалу, як на наш погляд, спробу втілити ідеї та ідеали 

«громадської моделі» громадянського суспільства в Конституції Пилипа 

Орлика 1710 р. [176; c. 30-36].    

Разом із тим, загальновідомим досвідом позитивного закріплення 

конституційних основ розвитку громадянського суспільства стала 

Конституція Франції 1791 р. Це вдалося зробити завдяки запровадженню в 

континентальну правову систему конституції, як найвищого законодавчого 

акта в державі, який встановлює основи державного та суспільного ладу та 

запобігає узурпації влади в країні; закріплює та гарантує основоположні 

права людини, включно з правом громадян на вільні асоціації та вплив через 

інститут виборів і петицій на державне управління; визнає та гарантує 



 127 

приватну власність і лібералізує торгівлю і ремесло; запроваджує судовий 

захист людини, також визнає і захищає різноманітні соціальні спільноти.  

Щодо останньої тези, то Французька революція породила ідеологічні 

витоки руху фемінізму, що став важливим інститутом громадянського 

суспільства і чинником його розвитку. Зокрема, йдеться про хартію Олімпії 

де Гуж «Права жінки і громадянина» (1791 р.), пункт другий якої визначав 

метою всіх об’єднань – «збереження природних і невідчужуваних прав жінки 

і чоловіка», до яких феміністка зарахувала право на свободу, право на 

власність, право на безпеку й опір від пригноблення [226; c. 740]. Подібні 

хартії, декларації та програми також були пізніше написані А.-Ж. Теруань де 

Мерікур, М. Волстонкрафт, Ш. Корде, Ц. Рено та ін. 

Одночасно з Конституцією Франції постала і «травнева» Конституція 

Польщі 1791 р., яка також стала прикладом позитивного унормування засад 

тогочасного суспільно-політичного устрою Польщі. Ця Конституція не мала 

за мету трансформувати становий устрій польського суспільства. Але, за 

свідченням польського дослідника Б. Лєснодорського, саме завдяки їй 

відбувся перехід від поняття польського народу як «шляхетсько-

магнатського» до «народу власників земельних та міських» [361; c. 41]. Утім, 

нетривалий час дії Конституції Польщі 1791 р. та складнощі державного 

розвитку Речі Посполитої не дозволили сформувати у Польщі XVIII ст. 

громадянське суспільство, подібне до американського чи французького.   

Нові здобутки А. Фергюсона, Г. Гегеля, Е. Канта, К. Маркса, Р. Оуена, 

Т. Пейна, С. Пуфендорфа, А. де Токвіля й ін. мислителів у наступному 

столітті та, зокрема, запровадження в широкий науковий обіг категорії 

«громадянське суспільство», а також друга хвиля буржуазно-днмократичних 

революцій в Європі та воєн за незалежність в Америці у XIX ст., сприяли 

пошуку нових підходів до унормування в законодавстві основ 

громадянського суспільства, метою існування якого мало стати «щастя 

індивідів: бо як може процвітати громада, якщо кожен її член є нещасливим» 

[389; c. 107]. Зокрема, Конституція Франції 1848 р., Конституція 
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Люксембургу 1868 р. та інших держав світу, і навіть Конституційний договір 

(«Конституційний компроміс», або ж Основний Закон «Про загальні права 

громадян королівств і земель, які перебувають в імперській раді» [242; c. 69]) 

Австро-Угорщини 1867 р., прагнули до закріплення таких ідеалів 

громадянського суспільства, як: суспільна справедливість і злагода, порядок і 

сімейні цінності. 

Так, Конституція 1848 року проголошувала Францію республікою, 

девізом якої мали стати «Сім’я, праця, власність і громадський порядок». 

Забезпечення цих цінностей мало стати запорукою досягнення громадської 

злагоди у тогочасній Франції. Особлива увага, при цьому приділялася 

власності, яка була викарбувана на скрижалях Французької революції. 

Зокрема, на думку Л. Веремчук, А. де Токвіль вважав головним здобутком 

Великої французької буржуазної революції інституціоналізацію на рівні 

конституції приватної власності та відкриття доступу до неї широким 

верствам населення [25; c. 117]. 

Реальним механізмом досягнення громадської злагоди стало 

розширення в згаданих конституційних актах системи прав і свобод людини, 

включаючи і права на участь в управлінні державою. Так, важливою новелою 

буржуазно-демократичних конституцій стало і проголошення права на 

об’єднання в союзи та плюралізм поглядів. До прикладу, ст. 8 Конституції 

Франції 1848 р. визначала, що громадяни мають право об’єднуватись у 

союзи, організовувати мирні та неозброєні зібрання, подавати петиції і 

висловлювати свою думку в друкованому чи будь-якому іншому вигляді. 

При цьому, користування названими правами не має інших обмежень, окрім 

забезпечення рівних прав іншим громадянам і дотримання громадської 

безпеки. Це дозволяє зробити висновок, що Конституція Франції 1848 р. 

унормувала назване право громадян як природне та невідчужуване. 

Разом із тим, тогочасна практика реалізації конституйованих прав 

людини, здійснення яких мало б забезпечити розвиток громадянського 

суспільства у Франції, була неоднозначною. Зокрема, К. Маркс, аналізуючи 
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Конституцію Франції у своїй роботі «Конституція Французької Республіки, 

прийнята 4 листопада 1848 р.», стверджував, що реалізація цього 

конституційного акта була далекою від закладених у ній ідеалів. Так, 

Декретом від 28 липня – 2 серпня 1848 р. такі публічні асоціації, як клуби, 

піддавалися численним поліцейським обмеженням, які майже анулювали 

свбоду асоціацій у Франції. Зокрема, цим Деретом всі неполітичні організації 

та приватні зібрання віддавалися під опіку поліції. А вже Законом від 19-22 

червня 1849 р. уряду Франції на один рік було надане право закривати усі 

клуби і забороняти всі зібрання, що будуть іти в розріз з урядовою 

політикою. За свідченням К. Маркса, це спричинило до того, що упродовж 

1849 р. усі політичні клуби у Франції, крім роялістських і бонопартистських, 

були закриті [193; c. 526]. 

Цей історичний екскурс дозволяє зробити висновок, що конституційне 

закріплення права на свободу асоціацій у Конституції Франції 1848 р., як і в 

більш пізніх європейських конституційних актах, з одного боку, стимулював 

розвиток і структуризацію громадянського суспільства, а з іншого – 

громадянське суспільство в XIX ст. не набуло тієї конституційної 

правосуб’єктності, яка б дозволила йому постати нарівні з державою, і тому 

залишалось заручником тогочасного конституційно-правового режиму. 

В Україні у XIX ст. також були спроби конституційно закріпити основи 

розвитку та функціонування тогочасного громадянського суспільства. 

Зокрема, «Конституційний закон Австро-Угорської імперії про загальні права 

громадян для королівства та областей, представлених у рейхсраті від 12 

грудня 1867 р.», дія якого поширювалася й на частину Українських земель, 

встановлював право на свободу зборів і асоціацій (Ст. 12) і право на свободу 

думки і преси (Ст. 13) [435; p. 48-49]. Також «Законом про права 

національностей» (1868 рік) надавав неугорським національностям, включно 

з українцями, право обмеженої культурної автономії [417; c. 236]. Утім, 

подібна модель конституювання елементів громадянського суспільства на 

окремих Українських землях із боку Австро-Угорської імперії не 
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розв’язувала магістральної проблеми – створення Конституції України, яка б 

утвердила національну державність і надала відповідного статусу 

українським громадам.    

Активна робота в цьому напрямку проводилась відомими українськими 

просвітниками другої половини XIX ст. До прикладу, в Начерках Конституції 

республіки Г. Андрузького самостійний підрозділ присвячувався 

самоврядній громаді, яка мала управлятися вибірним головою, депутатами 

від громади і старшинами. Компетенція цієї самоврядної громади мала 

поширюватися на школи, бібліотеки, богодільні та інші сфери суспільного 

життя [353; c. 46-48, 50]. 

У Проекті Основного Статуту Української громади «Вольный Союз» – 

«Вільна Спілка» М. Драгоманова, зазначалося, що оскільки українці живуть 

на землях, які входять до юрисдикції різних держав (Австрії, Угорщини, 

Росії), то й громадське життя має розбудовуватися на різних засадах (Частина 

1, п. 1). Розвиток громадянського суспільства М. Драгоманов пов’язував 

насамперед із становленням самоврядування в українських громадах на рівні, 

по-перше, сільської та міської громад, по-друге, на рівні волості, по-третє, в 

уїздах і, по-четверте, в областях. При цьому, найважливішою формою 

самоврядування проголошувалися сходи чи зібрання. 

У цей історичний період у середовищі представників Кирило-

Мефодієвського товариства було створено багато інших програмних 

документів і конституційних проектів, центральним питанням яких було 

закріплення статусу самоврядних громад. Разом із тим, за відсутності 

національної державності ці документи і проекти не могли бути 

реалізованими.        

Початок XX ст. надав ідеям громадянського суспільства нового 

соціального звучання, що лише посилилося в процесі Першої світової війни 

та повоєнного облаштування світового правопорядку, а також під час низки 

соціалістичних революцій в Європі. Цьому значною мірою сприяли і погляди 

Г. Гегеля та молодого К. Маркса на громадянське суспільство, як «світ 
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потреб», буржуазну економіку, як «індивідів», що виробляють і споживають, 

але розмежовані між собою на суспільні класи, які є основою державності 

епохи модерну. Подібні погляди, на переконання Дж. Кіна, стали 

традиційними в соціалістичній традиції [101; c. 75]. Відповідна теорія та 

практика розбудови соціалістичної моделі громадянського суспільства 

отримала своє втілення в Веймарській конституції 1919 р., низці перших 

радянських конституцій і, власне, в Конституції УРСР 1919 р. 

Завершення Першої світової війни, крах чотирьох світових імперій – 

російської, Австро-Угорської, Німецької та Оттаманської, «Весна народів» і 

утворення нових національних держав, утвердження ідей і ідеалів демократії 

та розвиток європейської політико-правової думки давали шанс для 

утвердження національної державності та розбудови громадянського 

суспільства й в Україні. Зокрема, підвалини розвитку та функціонування 

громадянського суспільства були закладені в універсалах Української 

Народної Ради й інших конституційних актах доби національно-визвольних 

змагань 1917-1921 рр. До прикладу, наріжним положенням «Статуту про 

державний устрій, права і вольності УНР» (Конституція УНР) 1918 р. стала 

ст. 2, яка закріплювала права суверена УНР за народом України, «цебто 

громадянами УНР всім разом» [353; c. 79]. У цьому конституційному 

положенні нескладно помітити поєднання теорії народного суверенітету з 

традиційними для українців поглядами на громаду, як основу державності.  

Разом із тим, з різних причин Україна в першій чверті XX ст. так і не 

змогла постати як незалежна держави Європи. Відомий американський 

історик Т. Снайдер так писав про ці події, їх передумови і наслідки у своїй 

роботі «Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569-1999» 

(2003 р.): «Українці сподівалися на більше, а отримали менше. Геополітична 

доля важила більше, ніж національна самопожертва, а організована 

мобілізація – більше, ніж просто велика кількість. І хоча Австро-Угорщина та 

імперська Росія розпались, не існувало ані клаптика української території, 

якого поляки, «білі» росіяни і/або більшовики не вважали б частиною свого 



 132 

природного спадку» [354; c. 171]. Врешті, Україна стала частиною 

колишнього СРСР та унормувала в своїх радянських конституціях 

специфічну модель громадянського суспільства.        

У міжвоєнний період 1918-1939 рр. доктрина громадянського 

суспільства поступалася тоталітарним ідеологіям нацизму, фашизму, 

сталінізму, хортизму й ін., які, за своєю сутністю, втілювали недемократичну 

альтернативу громадянського суспільства – корпоративну державу. Так, до 

прикладу Конституція Української СРР 1919 р. у розділі першому «Основні 

постанови» встановлює, що радянська республіка є «організацією диктатури 

працюючих і експлуатованих мас пролетаріату і найбіднішого селянства» 

[129; c. 56], тобто, є класовою державою. А «Декларація прав і обов’язків 

працюючого і експлуатованого народу України», яка стала складовим 

розділом Конституції Української СРР 1919 р., яка в п. 25 визнавала за 

працюючими свободу зібрань, союзів і т.п. та право використовувати для 

цього помешкання зі світлом і опаленням [129; c. 60]. 

Подальші ж українські радянські міжвоєнні конституції 1929 і 1937 років 

лише удосконалювали конституційні формулювання прав громадян на 

об’єднання в громадські організації, професійні спілки, молодіжні, спортивні 

й оборонні організації. Але, на практиці ці об’єднання були організаціями-

сателітами Комуністичної партії. Створення громадських об’єднань з 

альтернативними до пануючої радянської ідеології цілями не дозволялося. 

Дещо багатшою залишалась традиція розвитку громадянського 

суспільства на Західній Україні, але лише до 1939 р. Хоча, зразків 

унормування засад розвитку громадянського суспільства в актах чинного на 

той час конституційного законодавства у Західній Україні фактично не 

існувало. У подальшому ж радянські державно-партійні структури 

підпорядкували собі все суспільне життя в Україні. Демократія участі була 

підмінена в колишньому СРСР «учасницьким деспотизмом» (А. Майер) [232; 

c. 466].         
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До завершення Другої світової війни питання щодо унормування в 

конституційному законодавстві засад громадянського суспільства було 

неактуальним, як в Європі, так і в більшості інших держав світу. Хоча, можна 

погодитись із В. Шаповалом, що саме у цей час у Західній Європі відбувався 

процес конституювання політичних партій. Зокрема, у конституціях Австрії, 

Німеччини, Чехословаччини цього часу вперше з’явилися згадки про 

політичні партії. Проте відповідне конституційне регулювання 

здійснювалося, звичайно, у зв'язку з парламентськими виборами або з 

організацією парламенту [414; c. 279]. Натомість, у період «Великої депресії» 

у США (1929-1939 рр.) «Новий курс Рузвельта» став яскравим прикладом 

активного регуляторного втручання держави в життя громадянського 

суспільства з метою виведення країни з економічної кризи.  

Але Друга світова війна переконливо довела, що навіть потужні 

держави не можуть без підтримки громадянського суспільства зберегти мир і 

безпеку. До того ж, окупація нацистською Німеччиною Польщі, Франції, 

Чехії, Скандинавських країн призвела до глибинного враження суспільств 

цих держав вірусом коллаборціоналізму. У цей час закріплення 

конституційних основ демократичного громадянського суспільства було 

неактуальним.   

У повоєнний період міжнародна демократична спільнота та більшість 

держав світу прагнули закріпити у міжнародних договорах, а надалі й у 

національному конституційному законодавстві засади розвитку та 

функціонування громадянського суспільства, спроможного убезпечити 

повернення тоталітарних ідеологій, а відтак – і страхіть Другої світової 

війни. Цьому сприяло й формування сучасного ландшафту світового 

правопорядку – утворення ООН, прийняття Загальної декларації прав 

людини 1948 року та інших універсальних правозахисних документів. У 

повоєнний час у Європі та Америці також активізувалися дослідження 

проблем теорії та практики громадянського суспільства, що сприяло 

утвердженню відповідної політико-правової доктрини.  
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До того ж, продовження боротьби громадянського суспільства та його 

інститутів в Європі та Америці, а після деколонізації 60-х років XX ст. й у 

державах Африки і Азії, за утвердження прав і свобод людини, розвиток 

громадянського суспільства, верховенства права та демократію, ринкову 

економіку, а також успіхи у цій боротьбі отримували і продовжують 

отримувати своє продовження в праві. У першу чергу, в конституціях і 

конституційних актах. Так Р. Циппеліус зауважує: «Як свобода та право, так і 

суспільство та право є взаємопов’язаними: з одного боку, право потребує 

громадянського суспільства, щоб ці норми надійно втілити у життя. З іншого 

боку, громадянське суспільство потребує права. Суспільство є структурою 

сенсоорієнтованих вчинків: структурою, при утворенні якої норми відіграють 

ключову роль» [404; c. 192]. Разом із тим, взаємодія громадянського 

суспільства і права має свої особливості: конституції та інші акти чинного 

законодавства мають не врегульовувати й обмежувати функціонування 

громадянського суспільства, а створювати гідні умови його розвитку, 

закріплювати непорушність цінностей, які є наріжними для громадянського 

суспільства.   

Започатковані в міжнародних правозахисних договорах принципи і 

стандарти розвитку та функціонування громадянського суспільства невдовзі 

здобули свій розвиток і в конституціях Італії, ФРН, Франції, Японії, Канади і 

багатьох держав світу. Щоправда, тоталітарний сталінський режим у 

повоєнний період трансформувався в новий, більш м’який комуністичний 

режим, що породив феномен «соціалістичної демократії» в колишньому 

СРСР та у країнах т.з. «соціалістичної демократії» та зневілював теорію та 

практику громадянського суспільства. 

У кінці XX – на поч. XXI ст. права громадян на реальну участь у 

державних справах, на свободу об’єднання в громадські організації та інші 

асоціації, а також принципи політичного плюралізму та багатоманітності 

суспільного життя були закріплені в конституціях постсоціалістичних 

(Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Угорщина) і пострадянських 
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держав, включаючи й Україну.  Цьому сприяла хвиля демократичних 

революцій 1989-1990 рр., які прокотилися Східною Європою та пробудили 

ліберально-демократичними ідеями утвердження нового громадянського 

суспільства. Д. Хелд, оцінюючи ці революції, зазначав: «Кардинальний 

розділ між демократичним і державним соціалістичним світом, що виник 

після Другої світової війни, став зникати. Модель жорсткого суперництва 

між двома супердержавами, – можливо домінуючий чинник світової 

політики у другій половині XX ст., – змінився фактично за одну мить» [401; 

c. 359-360].  

Успіх закріплення засад громадянського суспільства в країнах 

«молодої демократії» був зумовлений багатьма причинами. Зокрема, 

успіхами розбудови гармонійного суспільства в державах т.з. «старої 

демократії». Коли Україна у 1990-1991 роках робила перші кроки на шляху 

утвердження громадянського суспільства, закріплюючи основи його 

створення ще в Декларації про державний суверенітет від 16 липня 1990 р. 

[54], та шукала оптимальну модель взаємодії громадянського суспільства та 

держави, у Західній Європі, США, Японії та ін. демократичних державах із 

ліберальною економікою існували усталені та доктринально обґрунтовані 

моделі громадянського суспільства. 

Разом із тим, не можна ігнорувати і той факт, що на кінець XX – на 

поч. XXI ст. Україна також стала частиною світового демократичного 

ландшафту, що створював сприятливі умови для генезису громадянського 

суспільства, а революції 2004 і 2014 років та інші події, що були 

каталізатором для пробудження інститутів громадянського суспільства 

(«справа Гонгадзе» і т.д.), визначили важливі антикорупційні та 

антиавторитарні тренди розвитку громадянського суспільства, принаймні в 

пострадянських і постсоціалістичних державах. Адже, корупція з першого 

дня незалежності Україні та до сьогодні була і залишається основним 

ворогом громадянського суспільства. Як слушно відзначає О. Скрипнюк, 

«процеси зміни форм власності, приватизації та накопичення значних 
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цінностей, що відбулися у перші роки незалежності, здебільшого неофіційно 

або напівлегально, сприяли виникненню та зміцненню корпоративних 

угрупувань і кланів, корупційних зв’язків…» [352; c. 540]. На жаль, протидія 

корупції не лише зберігає, а й посилює свою актуальність та несе загрозу 

розвиткові громадянського суспільства в Україні й у 2013-2015 рр. 

Починаючи із 1991 р., в Україні розробляється низка проектів 

Конституції України, звернених до людини, громадянського суспільства та 

національної держави. Першим, розробленим напередодні незалежності 

України і найбільш відомим із них, став проект Конституції України Л. 

Юзькова. Так, 19 червня 1991 р. Український парламент затвердив 

концепцію нової Конституції України, наріжними положеннями якої Л. 

Юзьков визначав: «Конституція України має бути основним законом 

незалежної суверенної держави, що функціонує в громадянському 

суспільстві, яке, в свою чергу, є асоціацією вільних незалежних людей» [5; c. 

341]. 

Але, ні в 1992, ні в наступні чотири роки, Конституція України так і не 

була прийнятою з різних причин. Розбудова громадянського суспільства в 

незалежній Україні, після демонтажу монополії КПРС, здійснювалася 

стихійно, нерідко поза межами конституційно-правового регулювання. Адже, 

ні Конституція Української РСР 1978 р., яка діяла з численними змінами і 

доповненнями у нашій країні до 1995 р., ані Конституційний договір від 8 

червня 1995 р. [126], не унормовували конституційні основи розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в Україні. Але відповідні 

конституційні положення так і не стимулювали розвиток інститутів 

громадянського суспільства на місцях. Така ситуація в Україні мала місце до 

прийняття чинного Основного Закону. 

Врешті 28 червня 1996 р., після прийняття парламентом Конституції 

України, була унормована нинішня модель конституційних основ розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в Україні. Основний Закон 

встановив принципи непорушності прав людини, демократизму, 
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верховенства права та правової держави (Розділ I) засадничими для розвитку 

суспільства та держави в Україні При цьому, ст. 15 Конституції України 

визначила принцип політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності 

основними засадами суспільного життя, а ст. 38 закріпила право громадян 

України брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському 

та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до 

представницьких органів публічної влади [132].  

Науковці, правозахисники, громадські та політичні діячі неодноразово 

поверталися до ідеї закріплення в Конституції України спеціального розділу, 

присвяченого громадянському суспільству. У цьому сенсі варто згадати про 

проект Основного Закону, підготований Харківською правозахисною групою 

(В. Речицький, Є. Захаров і ін.) та презентований у 2009 році. Розділ IV 

«Громадянське суспільство», на думку правозахисників, повинен був 

закріпити у ст. 66, що активність партій, рухів, інших громадських об’єднань 

не контролюється Українською державою, за винятком дотримання в їх 

діяльності вимог цієї Конституції та закону [322; c. 170]. 

А вже в 2012 р. В. Речицький у своєму оновленому проекті Основного 

Закону запропонував визначити зміст категорії «громадянське суспільство». 

На думку вченого, під нею слід розуміти «самосвідому, самоврядну, 

недержавну ланку Українського народу» [323; c. 59]. Тобто, В. Речицький 

спробував унормувати статус громадянського суспільства як складової 

частини народу України. Такий підхід, на наш погляд, є привабливим, але й 

дискусійним, оскільки, з одного боку, визначає громадянське суспільство як 

суб’єкт конституційного права, а з іншого, унеможливлює визначення його 

правосуб’єктності. 

Наступні спроби зініціювати закріплення в Конституції України 

самостійних розділів чи статей мали місце під час спроб проведення 

конституційної реформи Національною конституційною радою (2007-2010 

роки) та Конституційною Асамблеєю (2011-2013 рр.) [71]. Можна 

спрогнозувати, що й робота Конституційної комісії в 2015 і наступних роках 
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також буде стосуватися проблем унормування сприятливих умов для 

розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні.    

Разом із тим, раніше згаданий розділ щодо громадянського суспільства, 

запропонований свого часу Л. Юзьковим і підтриманий багатьма вченими-

конституціоналістами і правозахисниками (В. Речицький, В. Малащенко, В. 

Погорілко, Є. Захаров і ін.), не з’явився в чинному Основному Законі. Як 

врешті й подальші спроби вітчизняних правознавців розробити законопроект 

«Про громадянське суспільство» [262]. Подібна практика визначення 

конституційних засад функціонування та розвитку громадянського 

суспільства, «за замовчуванням», не стала чимсь винятковим для світового 

конституціоналізму.  

Нині в конституціях зарубіжних країн категорія «громадянське 

суспільство», а тим більше – її визначення, практично не зустрічається. Це 

пояснюється: а) відмовою держав від позитивного регулювання дискретної 

конституційної правосуб’єктності громадянського суспільства та 

запровадження дозвільних процедур для його інститутів; б) прагненням 

держав закріпити ідеї й ідеали розвитку та саморегуляції громадянського 

суспільства (плюралізм, демократичність, соціальна справедливість і 

терпимість і ін.) як найвищої конституційної цінності в країні.  

Утім, практика конституювання громадянського суспільства 

відрізняється своєю багатоманітністю. Так Г. Берченко проаналізував 

положення конституцій зарубіжних країн щодо громадянського суспільства 

та вказав на те, що у Преамбулі Конституції Литви зазначається про 

прагнення литовського народу до відкритого, справедливого, гармонійного 

громадянського суспільства і правової держави. Повага до принципів 

громадянського суспільства також проголошена в Преамбулі Конституції 

Чехії від 16 грудня 1992 р. У ст. 5 Конституції Болгарії 1991 р. 

стверджується, що ця Республіка створює умови для вільного розвитку 

громадянського суспільства [17; c. 102-103]. Певна увага конституцій 

пострадянських і постсоціалістичних республік до громадянського 
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суспільства пояснюється тим, що найхарактернішою рисою розвитку цих 

країн є безпосереднє чи латентне втручання держави у розвиток суспільства 

через втілення його статистської моделі [246; c. 307]. До того ж, на час 

прийняття конституцій у цих республіках уже були сформовані та закріплені 

міжнародні стандарти розвитку громадянського суспільства та його 

інститутів. 

У більш ранніх європейських конституціях громадянське суспільство 

безпосередньо не згадується, але ціннісним орієнтиром виступає соціальна 

справедливість. Так у Конституції Португалії ст. 1 визначає головною метою 

держави побудову «справедливого та солідарного суспільства». Водночас, 

подібні конституційні цілепокладання щодо розвитку громадянського 

суспільства є й у сучасних постосоціалістичних республіках. До прикладу, 

ст. 1 Конституції Сербії визначила цю країну, як суспільство, засноване на 

справедливості. Схожі цілі визначають і конституції Албанії, Македонії та 

Хорватії. 

Спроби конституювати основи наднаціонального суспільства 

здійснювалися в Європі й на наднаціональному рівні. Зокрема, у проекті 

«Конституції для Європи» (ст. 46) свого часу передбачалось закріпити 

положення про те, що інституціям ЄС належить підтримувати відкритий, 

прозорий та регулярний діалог із представницькими об'єднаннями та 

громадянським суспільством. Але, з відомих причин, цей Договір зазнав в 

ЄС фіаско на стадії своєї ратифікації. Натомість Лісабонська угода у ст. 8-В 

запровадила інститут цивільної законодавчої ініціативи на вимогу не менш, 

ніж 1 млн. жителів ЄС.    

Але конституювання тих чи інших моделей громадянського 

суспільства не може вважатися беззаперечним трендом сучасного 

конституційного дизайну. Так у східних державах (Китай і Японія) типові 

для США та Європи основи розвитку громадянського суспільства не 

прижились через особливості політико-правових режимів [128; c. 156]. 
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Нині усталюється тенденція щодо розширення конституційного 

регулювання суспільних відносин, пов’язаних із розвитком і 

функціонуванням громадянського суспільства, а також його партнерством із 

державою. І, хоча в теорії конституціоналізму та практиці конституційної 

правотворчості ще не напрацьовані єдині підходи та критерії для виявлення 

та систематизації відповідних конституційних положень, усе ж багато 

аспектів конституційного регулювання основ громадянського суспільства є 

спільними чи співпадаючими [357; c. 322]. Разом із тим, практика 

закріплення положень про громадянське суспільство в конституціях 

різниться. Відповідно, можна виявити основні, найбільш поширені моделі 

конституювання категорії «громадянське суспільство» в світі. 

Аналіз конституцій України і зарубіжних держав дозволяє виокремити 

принаймні три основні моделі визначення сутності та змісту категорії 

«громадянське суспільство» в конституціях.     

Перша модель (декларативна) передбачає унормування ліберальних 

засад розвитку громадянського суспільства в преамбулах конституцій 

(Бразилія, Литва, Киргизстан, ПАР, Чехія та ін.). Так, наприклад, у Преамбулі 

Конституції Бразилії 1988 р. визначається, що «побудова плюралістичного 

суспільства, яке ґрунтується на соціальній гармонії та повазі внутрішнього і 

міжнародного правопорядку із розв’язанням суперечок мирними засобами» 

[128; c. 431] є магістральною метою розвитку суспільства та держави. А 

Преамбула Конституції ПАР визначає метою свого буття «встановлення 

суспільства, заснованого на демократичних засадах, соціальній 

справедливості та основних правах людини», а також «встановлює основи 

демократичного та відкритого суспільства, в якому уряд заснований на 

волевиявленні народу, та кожний громадянин є рівним перед законом» [128; 

c. 569]. Тобто, в преамбулах конституцій визначається ідеальна мета 

розбудови громадянського суспільства та його сутнісні якості.      

Друга модель (позитивного зобов’язання держави щодо сприяння 

розвиткові громадянського суспільства) закріплює обов’язок держави 
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створювати відповідні умови для розбудови громадянського суспільства 

(Болгарія, Іспанія, Єгипет, Німеччина, Португалія, Україна та ін.). До 

прикладу, чинна Конституція Болгарії у ст. 5 безпосередньо зобов’язує 

державу створювати умови для «вільного розвитку громадянського 

суспільства». 

Також ця модель передбачає конституювання права на асоціації та 

спілки, а також правового статусу різних інститутів громадянського 

суспільства (громадських організацій, творчих спілок, профспілок, 

організацій роботодавців, органів самоорганізації населення, релігійних 

громад, ЗМІ та ін.) та їх об’єднань. Так, наприклад, частина перша статті 9 

Конституції Німеччини визначає, що всі німці мають право створювати 

спілки і товариства. А Конституція Арабської Республіки Єгипет в частині 

сьомій містить Главу II «Преса», в якій зазначено, що «преса є народною, 

незалежною владою …» [128; c. 84, 556]. Хоча конституції також 

встановлюють обмеження щодо діяльності інститутів громадянського 

суспільства, у випадку, коли вони порушують права та свободи людини чи 

створюють загрозу для національної безпеки та оборони, а також 

встановленої системи правопорядку. 

Конституція України, яку також можна зарахувати до другої моделі 

конституювання розвитку та функціонування громадянського суспільства, 

здійснює доволі комплексне регулювання відповідних суспільних відносин. 

Зокрема, в частині першій статті 15 вона закріплює принцип плюралізму 

суспільного життя; у частинах першій і третій статті 36 визначає свободу 

об’єднання в громадські організації та профспілки (ст. 36), в частині першій 

статті 38 встановлює право на участь в управлінні державними справами. До 

того ж, в частині четвертій статті 36 та частині першій статті 37 Основний 

Закон встановлює обмеження на утворення та діяльність об’єднань громадян, 

а в частині 5 статті 36 визначає їх рівність перед законом [132]. Така 

деталізація конституційних основ розвитку та функціонування 

громадянського суспільства в Конституції України пояснюється тим, що нині 
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до конституцій нерідко переносяться елементи того, що раніше містилося в 

звичайних законах [76; c. 159].  

Основний Закон в Україні, на відміну від конституцій багатьох інших 

країн, позитивно зобов’язує державу дотримуватись принципу політичної, 

економічної та ідеологічної багатоманітності суспільного життя, й тим 

самим, утверджує гідні умови для розвитку громадянського суспільства. 

Європейський суд із прав людини неодноразово відзначав у своїх рішеннях, 

що плюралізм, терпимість і широта поглядів є суттєвими характеристиками 

демократичного суспільства (рішення від 13 серпня 1981 р. у справі Юнг, 

Джеймс і Вебстер проти Сполученого Королівства; рішення від 5 жовтня 

2006 р. у справі Московське відділення Армії спасіння проти Росії) [131; c. 

109]. Очевидно, що ці умови є важливими не лише для демократії, а й для 

розбудови гармонійно розвиненого громадянського суспільства.   

Конституційні зобов’язання держави щодо сприяння розвиткові 

громадянського суспільства отримують свій розвиток й у відповідних 

концепціях, стратегіях і законах. Прикладом може бути «Стратегія державної 

політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та 

першочергові заходи щодо її реалізації», затверджена Указом Президента 

України від 24 березня 2012 року № 212 [302]. Подібні програмні документи 

не є суто вітчизняним винаходом і повсюдно практикуються в Європі, 

Америці й інших регіонах світу. 

Зокрема, Г. Берченко відзначає, що нині в Англії та Канаді діють угоди 

про взаємовідносини між урядом і некомерційним сектором, в Данії – 

«Стратегія підтримки громадянського суспільства». Необхідність  існування 

скоординованої державної політики сприяння розвиткові громадянського 

суспільства визнали такі посткомуністичні країни, як: Естонія, Хорватія, 

Угорщина, Казахстан, Молдова. Так у Естонії парламент у 2002 році ухвалив 

«Концепцію розвитку громадянського суспільства Естонії», а  у 2004–2006  

роках  діяв «План  дій щодо реалізації Концепції розвитку громадянського  

суспільства  Естонії»,  ухвалений  урядом.  В Угорщині  у 2002  році уряд 



 143 

ухвалив «Стратегію угорського уряду з питань розвитку громадянського 

суспільства».  У  липні 2006  року  Указом  президента  Республіки  

Казахстан було ухвалено «Концепцію розвитку громадянського суспільства в 

Республіці Казахстан на 2006–2011 роки». У  вересні постановою Уряду 

Республіки Казахстан  був  затверджений «План  заходів щодо  реалізації 

Концепції  розвитку громадянського суспільства в Республіці Казахстан на 

2006–2011 роки» [18; c. 82]. Разом із тим, стверджувати про ефективність 

подібних програмних документів щодо стимулювання державою розвитку 

громадянського суспільства, як в Україні, так і за кордоном, не доводиться.  

На наш погляд, у пострадянських республіках подібні документи є 

рудиментами т.з. «протекціоністської демократії (protective democracy)», 

описаної свого часу К. Макферсоном [190; c. 38-39], та мають на меті 

посилити патріоналізм держави і залучити громадянське суспільство в 

союзники владного режиму. Принаймні, в Україні реалізація «Стратегії 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

та першочергові заходи щодо її реалізації» та створення Координаційної ради 

з питань розвитку громадянського суспільства [247] припала на час, коли 

тодішній глава держави цілеспрямовано демонтував будь-які інститути 

громадянського суспільства, не афільовані з владою. Натомість клонувалися 

численні громадські організації та громадські ради, які «підтримували» 

політичний режим безальтернативної влади В. Януковича.   

Третя модель (регуляторно-стимулююча модель унормування 

взаємовідносин держави і громадянського суспільства), поширена в 

мусульманських (Бахрейн, Катар, Оман, ОАЕ, Саудівська Аравія) і 

посттоталітарних державах (Ірак, Косово, Лівія). У цьому сенсі слід 

погодитись із Д. Дойдом стосовного того, що менш згуртовані й 

новоутворені держави потребують більш чіткої системи, ніж той випадковий 

набір законів і традицій, які надійно слугували і продовжують слугувати в 

Англії до цього часу [157; c. 155-156]. 
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Залишаючи поза межами дисертації дискусію про ототожнення 

мусульманської общини (улему), відзначимо, що особливістю 

мусульманської правової сім’ї є урегулювання нормами релігійного та 

світського, в тому числі й конституційного, права всіх сфер суспільного 

життя. Натомість, у країнах т.з. «молодої демократії» конституції та акти 

конституційного законодавства стимулюють утвердження громадянського 

суспільства. Це, до прикладу, може бути запровадження інституту 

квотування для жінок та національних меншин місць у легіслатурах.  

Виявлені та охарактеризовані вище моделі закріплення категорії 

«громадянське суспільство» не є вичерпними в методологічному чи 

емпіричному сенсі. Вчені визначають і інші чинники та підходи до 

унормування громадянського суспільства в актах конституційного 

законодавства.  

На нашу думку, конституційна модель розвитку громадянського 

суспільства в Україні нині знаходиться в процесі трансформацій. Її подальша 

конституційно-правова конфігурація залежить від трендів розвитку 

громадянського суспільства, а також від удосконалення правової практики 

урегулювання відповідних суспільних відносин. Певною мірою можна 

погодитись із В. Ковальчуком і С. Іщуком, що головним юридичним 

навантаженням Конституції України є утвердження на конституційному рівні 

положення про те, що громадянське суспільство – це асоціація вільних і 

рівноправних людей, яка забезпечує узгодженість їх різноманітних інтересів 

[104; c. 121]. Водночас, один лише Основний Закон нині не завжди розв’язує 

проблему закріплення конституційних засад розвитку та функціонування 

громадянського суспільства в Україні.   

Узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду конституювання 

категорії «громадянське суспільство» дозволяє визначити наступні правила і 

вимоги щодо відповідної правотворчої практики: 1) закріплення категорії 

«громадянське суспільство» в конституції має відповідати об’єктивним 

потребам суспільства та держави в унормуванні відповідних правовідносин, 



 145 

як правило, для їх стимулювання; 2) предмет, форма і обсяг конституційно-

правового регулювання засад розвитку та функціонування громадянського 

суспільства має відповідати типу національної правової системи та 

правотворчій техніці, за відсутності загальновизнаних «стандартів» 

правотворчості у цій сфері. Конституції можуть містити самостійні розділи, 

присвячені громадянському суспільству, але можуть і обмежуватися 

загальними цілями і принципами розбудови громадянського суспільства; 3) 

механізм конституційно-правового регулювання основ діяльності 

громадянського суспільства не повинен пригнічувати чи підмінювати собою 

його внутрішній саморегулятивний розвиток; 4) конституційні положення 

про громадянське суспільство, за умови потреби їх унормування, мають 

визначати конкретні механізми: а) участі громадян і інститутів 

громадянського суспільства в управлінні державними справами, узгодивши 

їх з правами і свободами людини; б) громадського контролю за діяльністю 

органів державної влади, їх посадових осіб, в) реалізації конституційної 

правосуб’єктності інститутів громадянського суспільства (громадських 

організацій, профспілок тощо); 5) конституція та закони мають чітко 

унормовувати зобов’язання держави щодо розвитку громадянського 

суспільства та уникати популізму та абстрактних цілей; 6) конституційні 

основи розвитку та функціонування громадянського суспільства мають 

посилюватися конституційними нормами про безпосередню, парсипаторну та 

представницьку демократію; 7) конституційні положення про партнерство 

громадянського суспільство та його інститутів із державою, як правило, 

отримують своє логічне продовження в законах і інших актах 

конституційного законодавства.          

Отже, можна зробити висновок, що унормування в чинному 

конституційному законодавстві України в 1991-2015 рр. засад розвитку та 

функціонування громадянського суспільства, з одного боку, стало генезисом 

і втіленням західних цінностей конституціоналізму, а з іншого – Україна уже 

двадцять чотири роки знаходиться в пошуку нових ефективних 
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конституційних інструментів протидії основним загрозам громадянському 

суспільству: корупції, авторитаризму, порушень прав і свобод людини тощо. 

До того ж, слід погодитись із В. Корнієнком, що основною умовою 

успішного розвитку є утвердження правової держави [139; c. 7]. Натомість, 

розбудова в Україні правової держави, як і становлення громадянського 

суспільства, триває донині.   

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Громадянське суспільство є історично сформованою, цілісною 

системою самостійних і завершених суспільних відносин і незалежних від 

держави суб’єктів, що в легітимний спосіб забезпечують, на засадах рівного 

партнерства з державою, реалізацію та захист конституційних прав і свобод 

людини, її законних інтересів, утвердження демократії та верховенство 

права, а також беруть участь в управлінні державними справами, впливають 

на конституційну правотворчу і правозастосовну діяльність. Його основними 

сутнісними ознаками є: самоврядність, добровільність, самодостатність, 

плюралістичність, відкритість і ін. 

2 Громадянське суспільство слід відрізняти від таких споріднених, хоча 

й різних за сутністю та змістом категорій, як «народ» чи «територіальна 

громада». Їх відмінність полягає в тому, що: по-перше, за своєю сутністю, 

народ і територіальна громада, відповідно до статей 5 і 140 Конституції 

України, є первинними суб’єктами публічної влади, а громадянське 

суспільство не наділена конституційно визначеними владними 

повноваженнями. По-друге, магістральною функцією народу України є 

реалізація установчої влади, територіальної громади – здійснення місцевого 

самоврядування, а громадянського суспільства – політична та соціальна 

участь, а також здійснення громадського контролю за діяльністю органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, в 

інтересах захисту прав і свобод людини. По-третє, конституційними 
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формами реалізації публічної влади народу та територіальних громад є 

безпосередня демократія (вибори, референдуми і ін.), а також діяльність 

представницьких і призначуваних органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Натомість, для громадянського 

суспільства та його інститутів характерними є партиципаторні форми 

демократії, пов’язані з участю громадян і інститутів громадянського 

суспільства в управлінні державними справами.  

3 Сутнісними ознаками і властивостями громадянського суспільства 

можна назвати наступні з них: по-перше, громадянське суспільство в Україні 

сформувалося історично, під впливом національних традицій демократій і 

«громадівської самоврядності», уявлень про справедливість, рівність і право, 

відповідних здобутків української та зарубіжної політико-правової та 

конституційної думки, а також практики конституційного державотворення 

та правотворення, що зумовлює його феноменологію, відмінність від інших 

типів і моделей громадянського суспільства у світі; по-друге, за своєю 

сутністю громадянське суспільство є відкритим, добровільним і 

самодостатнім об’єднанням громадян, заснованим на повазі до свободи, 

рівності та приватної власності, що виступає центральною і об’єднуючою 

ланкою в тріаді «людина – суспільство – держава». Громадянське суспільство 

є захисником природних прав людини і Конституції, як Основного Закону 

для суспільства та держави, а також важливим партнером держави на 

паритетних засадах; по-третє, змістом діяльності громадянського 

суспільства є захист законних інтересів та конституційних прав і свобод 

людини, утвердження демократії та верховенства права, захист приватної 

власності, а також зміцнення правової держави та забезпечення громадського 

контролю за її діяльністю, участь в конституційній правотворчій і 

правозастосовній діяльності; по-четверте, за суб’єктним складом 

громадянське суспільство є спільнотою рівних і легітимних інститутів 

(громадських організацій, профспілок, благодійних організацій, творчих 

спілок, організацій роботодавців, недержавних ЗМІ та інших неприбуткових 
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організацій), правосуб’єктність яких, на відміну від прав і обов’язків 

громадянського суспільства, дискретно визначені Конституцією та законами 

України; по-п’яте, за формою буття громадянське суспільство являє собою 

систему суспільних відносин і суб’єктів, незалежних чи частково незалежних 

від держави і бюрократії.   

4 Поліфонічність світоглядних методологічних принципів і 

емпіричного підґрунтя, покладеним українськими і зарубіжними вченими в 

основу пізнання та розуміння категорії «громадянське суспільство», 

спричинили до множинності поглядів на її сутність, зміст і кваліфікуючі 

ознаки. Узагальнюючи та систематизуючи найбільш поширені теоретико-

методологічні підходи до дослідження конституційних основ громадянського 

суспільства можна виділити такі їх види: а) філософсько-світоглядний підхід, 

що ґрунтуються на природно-правовій доктрині і передбачають віднесення 

до громадянського суспільства всього недержавного сектору суспільства; б) 

позитивіський підхід, який дозволяють відносити до громадянського 

суспільства функції та інститути громадянського суспільства, унормовані в 

конституції та законах; в) комбінований підхід, який дозволяє розглядати 

громадянське суспільство як партнера держави, представленого стихійними 

(громадськість, громадські рухи), самоорганізованими (органи 

самоорганізації населення) й інституціоналізованими (громадські організації, 

творчі спілки, організації роботодавців, ЗМІ) суб’єктами.  

5 Міжнародні принципи і стандарти у сфері розвитку та 

функціонування громадянського суспільства втілені в: 1) універсальних і 

регіональних міжнародних договорах у сфері прав людини; 2) 

рекомендаційних документах міжнародних організацій, які визначають 

міжнародні стандарти щодо діяльності громадянського суспільства та його 

інститутів; 3) рішеннях Європейського суду з прав людини, які стосуються 

прав людини на участь в управлінні державними справами і свободи 

асоціацій. 
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8. Конституційні засади розвитку та функціонування громадянського 

суспільства в Україні та за кордоном отримують своє продовження та 

розвиток у конституціях і конституційних актах. Найбільш поширеними 

моделями визначення конституційних основ громадянського суспільства в 

сучасному світі є: а) декларативна модель, що передбачає унормування цілей 

і завдань розвитку громадянського суспільства в преамбулах конституцій 

(Бразилія, Литва, Киргизстан, ПАР, Чехія та ін.); б) модель позитивного 

зобов’язання держави, що закріплює обов’язок держави створювати 

відповідні умови для розвитку громадянського суспільства (Болгарія, Іспанія, 

Португалія, Україна та ін.); в) регуляторно-стимулююча модель унормування 

взаємовідносин держави і громадянського суспільства, поширена в 

мусульманських (Бахрейн, Катар, Оман, ОАЕ, Саудівська Аравія) і 

посттоталітарних державах (Ірак, Косово, Лівія). 

6. На сьогодні діюча конституційна модель розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в Україні перебуває в процесі 

трансформацій, чому сприяє як посилення громадської активності та 

примноження соціального капіталу, так і започаткування конституційних і 

низки інших реформ у нашій державі. Зазначені політико-правові процеси 

потребують належного теоретико-методологічного обґрунтування. Зокрема 

потребують свого комплексного дослідження проблеми конституційної теорії 

і практики функціонування громадянського суспільства, його системи і 

структури, форм і методів діяльності. Не менш важливим є й питання щодо 

визначення особливостей конституційної правосуб’єктності інститутів 

громадянського суспільства, насамперед громадських організацій і 

волонтерських рухів, а також перспектив запровадження в Україні нових 

організаційно-правових форм інституціоналізації громадської активності 

(лобіювання та ін.). 
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РОЗДІЛ 2. 

ГЕНЕЗИС КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 

2.1. Передумови утвердження конституційних засад 

громадянського суспільства 

 

Громадянське суспільство пройшло тривалий шлях становлення та 

розвитку і сформувало сучасний потенціал після утвердження 

конституційних засад свого функціонування в конституціях і конституційно-

правових актах держав світу. Ці трансформації громадянського суспільства 

науковці традиційно пов’язують, у першу чергу, з розвитком гуманістичних 

ідей конституціоналізму та із легітимізацією перших конституцій і 

конституційних актів у Європі та Америці й закріпленням у них права на 

участь в управлінні державними справами і свободи людей щодо вільного 

об’єднання в асоціації. І ця точка зору підтверджена не лише відповідними 

нормативними положеннями перших конституцій, а й тим революційним 

поступом розвитку громадянського суспільства, що зароджується, і ще «на 

рубежі феодалізму,  переходу від аграрного до індустріального суспільства» 

[17; c. 10],  але розквітає в період буржуазно-демократичних революцій в 

Європі та війн за незалежність на Американському континенті (США, країни 

Латинської Америки). 

Разом із тим, здійснюючи пошук витоків і передумов утвердження, а 

надалі й закріплення конституційних засад буття громадянського 

суспільства, необхідно усвідомлювати, що розбудова такого типу суспільства 

та утвердження конституційних основ його розвитку й діяльності відбувалася 

в світі не одночасно і не синхронно. І, як стверджує П. Любченко, теорія 

громадянського суспільства не може бути обмежена лише одним окремо 

визначеним періодом суспільного розвитку [186; c. 3]. Це ж можна сказати і 

про конституційну практику розбудови громадянського суспільства. Так 

само, як власне, і розвиток демократії, правової держави та інших ідеалів і 
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цінностей конституціоналізму, що залишаються найбільш сприятливими 

передумовами розвитку гармонійного громадянського суспільства. 

Зокрема, для держав Австралійського континенту, Азії та Африки 

конституювання основ функціонування громадянського суспільства стало 

можливим лише після їх деколонізації та легітимації національної 

державності XX ст. А окремі держави світу, зараховані за класифікацією 

Freedom House, до «частково вільних» (від 3 до 5 балів за індексом 

демократії Polity IV) і «невільних» (від 5,5, Polity IV), у XXI ст. нині лише 

переживають період зародження та утвердження громадянського суспільства. 

Для подібних держав характерними є такі гібридні типи демократії, як 

«електоралістичні», «популістські», «делегативні» чи «неліберальні». У цих 

країнах, за свідченням зарубіжних вчених, «демократія процвітає, а свобода – 

ні» [57; c. 90-92]. Тобто, державно-політичні системи таких країн, по суті, є 

покращеними моделями авторитаризму. 

Складно заперечити С. Ліпсету, що «демократія» – це зовсім не інша 

назва для гарного життя» [431; p. 403]. До того ж, сучасна демократія, як 

стверджував Е. Ясаі, не отримала повноцінного визначення ні як конкретна 

процедура, ні як гарне життя в політичному сенсі – тобто, політичний устрій, 

який ми схвалюємо [424; c. 183]. І все ж, саме демократія та 

конституціоналізм, як поле легітимації цінностей і процедур демократії, 

залишається в період сучасних трансформаційних процесів найбільш 

бажаними супутниками розвитку та функціонування громадянського 

суспільства для більшості держав світу. Не даремно Конституція України, як 

і домінуюча більшість інших конституцій світу, унормовують принцип 

демократії та демократичного розвитку держави і конституюють основні 

демократичні процедури.    

Зародження, розвиток і конституювання демократії є важливою, але 

далеко не єдиною передумовою для розбудови громадянського суспільства. 

Можна стверджувати, що на сьогодні в правовій науці сформувалися загальні 

уявлення про передумови і причини утвердження та розвитку 
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конституційних основ громадянського суспільства, які стосуються переважно 

його найбільш поширеної, т.з. «вестернізованої» моделі. Водночас, 

дослідники проблем громадянського суспільства розмежовують різні типи 

моделей громадянського суспільства, в залежності від конкретних типів 

державотворення, правових систем, моделей демократії, типів 

конституціоналізму тощо. 

Нині інтерес до проблем виникнення, генези і перспектив розвитку 

зберігає свою традиційну актуальність у соціальних науках. До того ж, з 

кінця XX ст. ця проблематика привертає увагу й правознавців. При цьому, не 

можна погодитись із Л. Герасіною, що правову науку цікавлять лише 

питання про «коло суб’єктів реалізації цивільного або приватного права» [47; 

c. 53]. Проблеми передумов виникнення громадянського суспільства та 

чинники, які цьому передували, на сьогодні активно досліджуються й у науці 

конституційного права (Ю. Барабаш, І. Кресіна, П. Любченко, О. Скрипнюк і 

ін.). Адже перебіг сучасних конституційних процесів в Україні, з однієї 

сторони, перебуває під помітним впливом громадської активності 

волонтерських організацій і інших інститутів громадянського суспільства, а з 

іншої – має на меті розбудову плюралістичного і самодостатнього 

громадянського суспільства як надійного партнера і контролера держави.   

Разом із тим, дослідження проблем виникнення громадянського 

суспільства та конституційного унормування основ його розвитку та 

функціонування ускладнюється тим, що серед учених є розбіжності в 

поглядах на час його виникнення. При цьому, йдеться про утвердження та 

визнання громадянського суспільства, як: а) усталеної політико-правової, а, 

починаючи із XIX ст., і конституційної категорії; б) предмету конституційно-

правового регулювання, основоположної цінності, що отримала своє 

закріплення в конституції. 

Сучасні дослідники варіюють період утвердження громадянського 

суспільства з XVII – до середини XIX ст., що загалом відповідає 

хронологічним межам завершення формування поглядів мислителів епохи 
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Відродження та Реформації на суспільство та державу, та їх взаємодію в 

інтересах людини і втілення цих ідей під впливом буржуазно-демократичних 

революцій і рухів, у перших конституціях і конституційних актах. Тобто, 

йдеться про започаткування доктринальних основ громадянського 

суспільства, які сягають своїми витоками до традиції природного права, та їх 

позитивне унормування в тогочасному конституційному законодавстві. 

Хоча, можна прийняти до уваги й точку зору О. Лейста, який вбачає 

витоки громадянського суспільства в XVI у Англії [154; c. 114]. Це пов’язано 

з більш раннім, порівняно з континентальною Європою, утвердженням ідей 

конституціоналізму, досвідом буржуазно-демократичної революції 1640-1649 

рр. та розвитком промисловості, що призвів до появи індустріального 

суспільства. Разом із тим, приклад Англії є досить феноменальним. 

Особливості розвитку громадянського суспільства в Великій Британії помітні 

й у XXI ст. 

Окрім того, саме у XVII – XIX ст. відбувається модернізація самих 

понять  –  «громадянин», «громадянство». Як стверджує А. Карась, людина 

перетворюється в члена самоврядної спільноти, а мешканці міського 

соціального світу – на міщанина, бюргера, citizen, обивателя, буржуа [95; c. 

13-14], на яких поширювалися вольності, які отримали свої витоки із 

Магдебурзького права. У Середньовічній Європі відтворювались ідеали 

Античності щодо громадянства. Так, М. Падуанський, у погодженні з 

класичною афінською демократією й аристотелівською концепцією політики, 

уявляє громадянина як особу, що бере участь у «громадянському 

співтоваристві» [401; c. 75]. Тобто, громадянин перестає бути лише підданим 

суверена, особою, що має усталені юридичні зв’язки із державою, а стає 

членом громадської спільноти, об’єднаної в легітимний спосіб для захисту 

свої прав, свобод і вольностей. Громадянство трансформується з залежного, а 

іноді й поневоленого стану людини важливим природним правом, що з часом 

закріплюється в конституціях.      
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У правовій науці також поширені обґрунтовані, як на наш погляд, 

погляди про зв’язок виникнення феномену громадянського суспільства з 

утвердженням приватної власності та капіталу. До прикладу, Дж. Кін також 

уважає, що громадянське суспільство, як категорія, виникає в XVII-XVIII ст. 

На думку вченого, на той час громадянське суспільство знаменувало собою 

історично усталене панування буржуазії над пролетаріатом, що втілилося у 

«позаполітичних» відносинах між приватним капіталом і найманою працею» 

[401; c. 75-76]. 

Тобто, Дж. Кін пов’язує виникнення громадянського суспільства з 

визнанням приватної власності та обмеженням державного впливу в сферу 

людських відносин, які ґрунтуються на використанні приватної власності для 

виробництва та інших форм збагачення людини. У свою чергу, заможна 

людина, наділена правом власності, ставала активним членом суспільства та 

була зацікавлена в захисті своїх прав і прав інших людей, а також у контролі 

за державою. Але такі правила та порядки потребували свого закріплення на 

найвищому рівні – в конституції.  

Цю точку зору загалом поділяють і українські правознавці. Хоча, 

подібно до відомої концепції Дж. Александера про «Громадянське 

суспільство-I» [425; s. 1-14], вбачають утвердження громадянського 

суспільства, що відбувся на століття раніше. Зокрема, М. Денисюк зазначає, 

що «в Античності поняття «громадянське суспільства» було категорією 

юриспруденції, в політичній філософії середньовіччя відображало 

відмінності від релігійних інститутів, а в ХVІ ст. – від природного стану. І 

лише з ХVІІ ст. громадянське суспільство починає вбирати у себе риси, 

характерні сьогоденню» [60; c. 40].   

Складно беззастережно пристати до позиції Дж. Кіна, М. Денисюка чи 

інших учених щодо точної дати завершення формування політичного 

концепту громадянського суспільства в його теперішньому значенні. 

Очевидно, що нині представники різних держав і різних наукових шкіл 

мають свої погляди щодо цього [159; с. 63-68; 171; c. 19-22]. Але 
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беззаперечним є факт, що громадянське суспільство трансформується з 

категорії філософської та політичної в правову, та насамперед, 

конституційно-правову, після унормування правових основ громадянського 

суспільства в перших загальновідомих конституціях і конституційних актах. 

Саме конституції, як вдало відзначили Д. Коена й Е. Арато, стали унікальним 

засобом, за допомогою якого право змогло стабілізувати умови 

життєдіяльності громадянського суспільства у його стосунках із державою 

[107; c. 523]. 

Власне, не випадково, що категорія «громадянське суспільство» 

вперше була чітко виписана та науково обґрунтована Е. Кантом у його роботі 

«Ідея загальної історії у всесвітньо-громадянському плані» в 1784 р. 

Напередодні першої хвилі буржуазно-демократичних революцій у Західній 

Європі, насамперед Великої французької революції, відомий німецький 

філософ сформував наступну сентенцію: «Найважливіша проблема 

людського роду, до розв’язання якої його підштовхує сама його природа, – це 

досягнення всезагального правового громадянського суспільства» [94; c. 12]. 

Нескладно помітити, що Е. Кант вказував не лише на шляхетну мету – 

утвердження громадянського суспільства, а й на створення правових засад 

для його функціонування. Тобто, ще від часів життя та діяльності Е. Канта 

успіх розвитку та функціонування громадянського суспільства пов’язувався з 

правом, спочатку природним, а надалі й із позитивним, унормованим у 

конституціях і конституційних актах.  

Як відомо, невдовзі після виголошення Е. Кантом згаданого імперативу 

конституційні основи розвитку громадянського суспільства отримали своє 

закріплення в Конституції США 1787 р., Конституції Франції 1791 р. і в 

інших конституційних актах. Але комплексні засади розвитку 

громадянського суспільства (плюралізм суспільного розвитку, участь в 

управлінні державними справами, свобода асоціацій і ін.) з’являються в 

конституціях Західної Європи внаслідок другої хвилі буржуазно-

демократичних революцій в середині XIX ст., становлення 
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ранньоіндустріальних держав [344; c. 13-14] і важливого етапу становлення 

та поширення конституціоналізму в світі. Зокрема, у Конституції Франції 

1848 р. та 1871 р, Конституція Нідерландів 1848 р., Конституція Данії 1848 

р., Конституції Пруссії 1850 р., Конституція Румунії 1866 р., Основний Закон 

Австро-Угорської імперії «Про загальні права громадян королівства і земель, 

які перебувають в імперській раді», Конституція Сербії 1869 р., Конституція 

Швейцарської Конфедерації 1874 р., Тирновська Конституція (Болгарія) 1879 

року і ін. [242; c. 69-70]. Власне, розвиток громадянського суспільства та 

закріплення конституційних засад його буття заклав і сучасні 

західноєвропейські оцінки конституції, як основного закону не для держави, 

а й для людини та суспільства. 

Таким чином, вважаємо, що категорія «громадянське суспільство» та 

уявлення мислителів і науковців про її сутність і зміст, сформувалася 

історично, в період з VI ст. до н.е. і до кінця XVIII ст. Генезис політико-

правової, а надалі й конституційної,  думки щодо громадянського суспільства 

мали своє продовження в роботах: Аристотеля, Платона, Цицерона, А. 

Блаженного, Т. Аквінського, М. Падуанського, Н. Макіявеллі, Ж. Бодена, Т. 

Гоббса, Дж. Лока, А. Сміта, Е. Берка, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є, Т. Пейна та 

ін. і отримали своє концентроване вираження в концептах: А. Фергюсона –

про протистояння цивілізованих, ввічливих (цивільних) людей із 

деспотичним режимом, їх бюрократичними інституціями і корупцією; Е. 

Канта – про формування правового громадянського суспільства, заснованого 

на повазі держави до людини і її природних прав; Г. Гегеля – про економічну 

спільноту бюргерів, засновану на моральних устроях і звичаєвостях, а надалі, 

після унормування конституційного поля для розвитку громадянського 

суспільства в XVIII – XX ст., у концепціях і теоріях «соціального капіталу», 

заснованого на цінностях взаємодовіри, толерантності та солідарності А. де 

Токвіля; «сеньйорального суспільства», схильного до утворення асоціацій А. 

Росміні; «відкритого суспільства» К. Поппера; громадської самоврядності М. 

Грушевського, М. Драгоманова, В. Липинського й ін.; марксистської теорії 
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громадянського суспільства та ревізіоністської теорії соціалістичного 

громадянського суспільства А. Грамші, а також низки сучасних теорій 

громадянського суспільства: Ю. Гемберс, В. Гавел, Е. Гелнер, Дж. Маклін, 

Дж. Макферсон, С. Хантінгтон, Дж. Кін, Дж. Хелд, Ф. Фукуяма й ін., які 

примножилися в другій половині XX – на початку XXI ст. й сприяли розвитку 

концепцій і теорій розвитку громадянського суспільства в Україні (В. 

Погорілко, Ю. Тодика, О. Скрипнюк, І. Кресіна, В. Речицький, Ю. Барабаш  і 

ін.). 

Починаючи із кінця XVIII ст., теоретичні знання про громадянське 

суспільство, його завдання, функції та інститути отримали свій 

конституційно-правовий вимір. Тобто, саме в кінці XVIII ст. – серед. XIX ст. 

об’єктивно були сформовані теоретико-методологічні основи розвитку і 

функціонування громадянського суспільства, які отримали своє закріплення 

в перших конституціях і конституційних актах, частина яких зберігає 

чинність донині. Саме від цього часу можна стверджувати про об’єктивну 

появу конституційних основ розвитку та функціонування громадянського 

суспільства.  

Формування політико-правової, а надалі й конституційної думки про 

громадянське суспільство, а також унормування в перших конституціях 

основоположних цінностей громадянського суспільства є магістральним 

напрямком утвердження конституційних основ громадянського суспільства. 

Разом із тим, вказані напрямки утвердження громадянського суспільства в 

світі не спростовують потреби у виявленні системи передумов, поєднання 

яких стали каталізатором для відповідних конституційних процесів. У цьому 

сенсі слід погодитись із Л. Герасіною, що громадянське суспільство не може 

виникнути миттєво, за волею «верхів» чи за бажанням соціальних «низів»; 

його формування є результатом доволі тривалого цивілізаційного розвитку 

людства, формуванням відповідної правової культури і відповідає 

«розвиненому стану правового суспільства» [47; c. 55].  



 158 

Вітчизняні та зарубіжні дослідники проблем громадянського 

суспільства визначають різні, нерідко не узгоджувані між собою, причини і 

передумови виникнення громадянського суспільства. Така ситуація є 

закономірною, з огляду на те, що до сьогодні між правознавцями і 

науковцями, які представляють філософію, соціологію, державне управління 

та інші науки, точаться серйозні дискусії про причинно-наслідкові зв’язки 

між такими спорідненими західноєвропейськими цінностями, як: «права 

людини», «свобода», «рівність», «демократія», «верховенство права», 

«правова держава», «приватна власність», «ринкова економіка» та, власне, 

«громадянське суспільство», які після їх закріплення в конституціях і 

конституційних актах стали частиною ландшафту сучасного 

конституціоналізму. Адже неможливо безапеляційно визначити, що 

демократія стала передумовою розвитку громадянського суспільства, чи 

навпаки. Очевидно, що в історії Античності, а також у більш пізній історії 

цивілізаційного розвитку людства, можна знайти безліч прикладів на користь 

як однієї, так і іншої точки зору. Тому, нескладно зробити висновок, що 

розвитку конституційних основ громадянського суспільства, прав і свобод 

людини, верховенству права та демократії та інших наріжних ідей і 

цінностей конституціоналізму мають споріднені, хоча й не однакові, 

висновки. Проаналізуємо ці передумови з огляду на предмет нашого 

дослідження.      

Як відомо, Р. Даль, обґрунтовуючи свою теорію соціально-політичної 

«амальгами» демократії, виокремлював такі її чотири основоположних 

джерела, як: 1) класичну еллінську Грецію; 2) республіканські традиції 

італійських міст-держав, що апелювали в своїй традиції до досвіду 

державотворення й правотворення Риму; 3) ідеї та інститути 

представницького правління; 4) принципи політичної рівності [52; c. 6-50]. 

Очевидно, що ці джерела, в певній інтерпретації, можуть вважатися 

важливими, хоча й далеко не вичерпними, передумовами утвердження 

громадянського суспільства. У першу чергу, коли ми говоримо про 
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утвердження західноєвропейської моделі громадянського суспільства, яка 

нині є актуальною й для України. 

Українські вчені, узагальнивши погляди Г. Алмонда, С. Вебера, С. 

Ліпсета, Д. Растоу та інших західних мислителів, виокремили наступні 

об’єктивні передумови демократичного розвитку: економічні (економічне 

зростання та достатньо високий рівень добробуту, приватна власність, 

ринкові відносини), соціальні (наявність доволі численного середнього класу, 

розвиток громадянського суспільства, «соціальний капітал»), культурно-

психологічні (певний рівень масової освіченості, громадянська політико-

правова культура, високий рівень моралі, демократична соціокультурна 

традиція). Серед інших чинників науковці також називають високий рівень 

індустріалізації та урбанізацію, раціоналізацію й індивідуалізацію масової 

свідомості тощо [332; c. 51]. На наше переконання, більшість із виявлених 

передумов демократичного транзиту мають доленосний вплив і на 

утвердження громадянського суспільства, яке, за твердженням Г. Гегеля, 

«створене лише в сучасному світі» [29; c. 228]. Звичайно ж, у світі 

«сучасному» для Г. Гегеля.     

Заслуговують на увагу висновки й українських учених про передумови 

і причини виникнення громадянського суспільства. Зокрема, автори 

монографії «Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського 

суспільства та держави» (2010 р.) стверджують, що історично процес 

виокремлення громадянського суспільства від держави супроводжувався 

ліквідацією станової нерівності та роздержавлення суспільних відносин. У 

першу чергу, втручання держави у справи суспільства було згорнено в сфері 

виробництва, заснованого на приватній власності. Ідеологічним підґрунтям 

названих процесів стають: 1) концепція індивідуалізму, за якої людина 

розглядається як першооснова суспільного та політичного устрою та носій 

невід’ємних природних прав; 2) принцип непорушності приватної власності; 

3) ліберальне розуміння свободи, що виходить за межі відносин у форматі 

«людина – держава»; 4) ідея місцевого самоврядування, яка передбачає 
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диференціацію й відносну автономію різних форм публічної влади [244; c. 

433].  

Цікавими є й положення Г. Берченка щодо передумов, часу і перспектив 

розвитку та функціонування громадянського суспільства. Зокрема, він робить  

такі висновки: а) поняття громадянського суспільство вперше виникло в часи 

Античності. Проте античне суспільство не було громадянським у 

нинішньому розумінні; б) ідея громадянського суспільства в сучасному 

розумінні виникла саме в епоху Нового часу. Поняття «громадянське 

суспільство» лише з XVIII ст. починає «вбирати» в себе окремі риси 

сучасного змісту;  в) після забуття концепції громадянського суспільства з 

середини ХІХ і аж до другої половини ХХ ст. повноцінне відродження цієї 

концепції відбувається лише в кінці 80-х років XX ст.; г) сьогодні концепція 

громадянського суспільства не втратила своєї актуальності, а її нормативно-

критичний інструментарій може бути застосований до усіх типів сучасних 

суспільств [18; c. 19]. Наведені висновки Г. Берченко відтворюють динаміку 

зародження та розвитку конституційних основ розвитку та функціонування 

громадянського суспільства в західній традиції та, водночас, засвідчують 

множинність причин, які передували цим процесам.  

Українські та зарубіжні вчені висловлюють і інші погляди щодо 

передумов виникнення громадянського суспільства. Але вони не дають чіткої 

відповіді на запитання про те, які причини сприяли трансформації ідеї 

громадянського суспільства спочатку в доктрину конституціоналізму, а 

надалі – в конституцію, конституційну правотворчу та правозастосовну 

практику. Наукові та навчальні видання з конституційного права, як правило, 

обходять цю проблематику своєю увагою. 

На нашу думку, формування ідеї та практики розвитку громадянського 

суспільства було б неможливим без виникнення та подальшого 

категоріального розмежування суспільства, держави, демократії, прав і 

свобод людини, верховенства права, правової держави, уявлень про 

справедливість та інших конституційних цінностей. Зупинимося на аналізі 
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впливу згаданих конституційно-правових ідей, цінностей, принципів і 

практик на розвиток конституційних основ розвитку та функціонування 

громадянського суспільства в світі.  

Громадянське суспільство, як ідея, доктрина, цінність конституційного 

права та відповідна практика не існує без держави. Можна стверджувати про 

бінарність цих категорій. На різних етапах свого утвердження та розвитку 

громадянське суспільство виступало як єдине ціле, як супідрядні суб’єкти, а 

нині – як рівні партнери. Проблема взаємозв’язку і взаємодії громадянського 

суспільства і держави – це, по суті, «відбиття світла» проблеми взаємозв’язку 

волі володаря та його підданих [164; c. 80-81].   

В Античному світі формування єдиного мирного суспільства вбачалося 

політичним ідеалом, добре описаним ще в «Політії» Аристотеля та його 

наступників. Подібні погляди були доволі поширеними для періоду 

Античності. Як зазначає П. Розанвалон, брати активну участь у житті 

античного суспільства – означало, в першу чергу, утвердитися як член певної 

соціальної групи, а також виявити певну приналежність і висловити єднання 

з певними інститутами. Це був зміст відомої римської формули SPQR – 

Senatus populusque romanus, яка означала, що народ Риму та Сенат єдині, без 

будь-якого представницького мандату останнього [330; c. 31]. 

Натомість, російські правознавці в середині минулого століття 

обґрунтовували і протилежні погляди на походження громадянського 

суспільства. Так В. Лазарєв стверджував, що держава відділилася від 

суспільства на відомому щаблі його розвитку. «Суспільство – мати держави, 

а відповідно, держава – дитина суспільства. Яке суспільство – така й 

держава» [228; c. 73] –  висловлював алегоричну гіпотезу згаданий теоретик 

права. Але ця точка зору, на наш погляд, має переважно оцінюючий 

характер, оскільки не містить аргументів на користь запропонованого 

твердження.   

Після рецепції римської правової традиції в Західну Європу 

громадянське суспільство продовжувало розглядатися як невід’ємна складова 
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держави, його основа. Свого часу Л. Аретіно (1370 – 1444 рр.), подібно до 

Цицерона, відзначав державу як особливу спільноту людей: «Держава  – це 

не будь-яке об’єднання людей, а лише те, що з власних частин досягло такої 

досконалості, щоб без підтримки зовні мати достатньо в самому собі для 

гарного життя. І до того часу, поки воно не буде самодостатнім, воно не буде 

називатися державою … Держава не є, як вважає неосвічений натовп, стіни і 

будівлі, але (є) безліч людей, поєднаних на підставі законів. Але серед 

множини людей, де окремі особи живуть самі по собі, багато чого не 

вистачатиме, а досконалість досягається лише за загальної громади» [366; c. 

87]. Тобто, середньовічна держава сприймалася насамперед як гарно 

організоване суспільство, що визнавало суверена і корилося його волі.  

Ідея розмежування громадянського суспільства та держави виникає в 

XVIII ст., а реалізується в XIX ст. На думку Дж. Кіна, саме з цього часу 

термін «громадянське суспільство» чи «політичне суспільство», який 

традиційно застосовувався для характеристики зручного, вигідного і мирного 

політичного ладу, співіснування людей і держави, засноване на законах, 

почав застосовуватися для позначення інституцій і сфер публічного життя, не 

пов’язаних безпосередньо з державою та публічною владою в державі [101; c. 

18, 87]. 

Врешті, ця парадигма отримала своє раціональне розв’язання після 

утвердження доктрини конституційної держави, обґрунтованої ще Дж. Локом 

у його «Двох трактатах про правління» [158]. Вона визнала абсолютну 

цінність людини, її прав і свобод, а також утвердила можливість легітимного 

існування громадянського суспільства поза державою, вдосконаленої в 

наступні століття та легітимізовану в конституціях. Перевагою 

конституційної держави стало визнання права гарантією безконфліктного 

співіснування держави і громадянського суспільства. Адже, як зазначав на 

початку XX ст. Ф. Кокошкін: «Конституційна держава – це практичне 

втілення правової держави» [110; c. 222]. Остання ж є надійним союзником 

громадянського суспільства в конституційних реаліях сьогодення. 
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Як відомо, доктрина Дж. Лока мала визначальний вплив на таких 

творців американської Конституції 1787 р., як:  Дж. Вашингтон, Дж. Адамс, 

Дж. Меддісон, Т. Джефферсон, А. Гамільтон, Т. Пейні і ін. Врешті 

локівський лібералізм та його цінності свободи, рівності, незалежності та 

справедливості проросли на американському підґрунті, а з часом стали і 

політико-правовою ідеологією західної моделі громадянського суспільства 

загалом. Хоча, звичайно ж, ліберальну модель громадянського суспільства, в 

контексті відносин останнього з державою, не можна ототожнювати 

виключно з Дж. Локом. Зокрема, не менш важливою для розвитку 

американської моделі розвитку та функціонування громадянського 

суспільства виявилася й теорія «соціального капіталу», обґрунтована А. де 

Токвілем у його відомій роботі «Про демократію в Америці» (1840 р.) [371].  

Основна парадигма взаємодії громадянського суспільства та держави, 

за А. де Токвілем, полягала в тому, як зберегти демократію та забезпечити 

ідеали свободи, не послаблюючи при цьому державу. Тобто, раціонально 

поділити  державну і недержавну сфери буття країни і визначити межі 

легітимного впливу держави на суспільство. Адже, як зазначав на початку 

XX ст. у своїй роботі «Конституційна держава» відомий правознавець С. 

Котляревський, «думка про межі державної влади старша за саму ідею 

природних прав людини і громадянина» [141; c. 68].    

Разом із тим, згадану ліберальну модель не можна вважати єдиним 

оптимальним алгоритмом взаємодії громадянського суспільства та держави. 

Так, Г. Гегель свого часу вважав, що держава – це не вище втілення ідеї; 

держава – це і не певна верховна особистість; держава – є ні чим іншим, як 

органом, якому надано право використовувати владу і примус, орган, до 

якого входять експерти в галузі суспільного порядку і благоустрою, –

інструмент на службі у людини [192; c. 57]. Прихильником такого підходу 

стосунків держави і громадянського суспільства виступають і нині окремі 

зарубіжні вчені.  
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Який досвід, – запитує Р. Челлен, – отримує громадянин зі спілкування 

з власною державою? Перший погляд – суто негативний. Він в основному 

взагалі не має ніякого досвіду. Його повсякденна праця проходить поза 

контактом із державою. Він її не бачить. І все ж держава – усюди 

проникаюча,  як повітря, громадянин його не бачить, але дихає повітрям, яке 

пронизане правовим порядком, який обмежує його зовнішні дії. Якщо він 

захоче побачити державу, то для цього є особливий спосіб: вчинити 

правопорушення. От перший образ, у якому держава становить індивід, – у 

вигляді примусу, який обмежує його повну свободу [407; c. 53-54].    

Нині західна ліберальна модель громадянського суспільства отримала 

своє поширення в багатьох сучасних конституціях. Але існування 

розвиненого самоврядного громадянського суспільства та досконалість 

моделей унормування конституційних основ його розвитку та діяльність не 

заперечує перспективи подальшого партнерства із державою. Громадянське 

суспільство й держава в її інституціональному розумінні становлять собою 

дві невід’ємні складові частини одного явища – сучасного соціуму, які в 

реальності не можуть існувати одна без одної. Адже «одні й ті суб’єкти є 

водночас і приватними особами у сфері громадянського суспільства, і 

громадянами, у контексті взаємодії з державою» [244; c. 435].  

Наявність правової держави є досить вагомим чинником розвитку 

громадянського суспільства. Адже правова держава спроможна визнавати в 

громадянському суспільства важливого партнера і розбудовувати взаємні 

відносини на паритетних засадах. Можна погодитись із Р. Гринюком, що 

сучасна правова держава покликана забезпечувати діалог із людиною та 

громадянським суспільством [39; c. 327]. Саме такий партнерський діалог, на 

наше переконання, є важливим каталізатором конституційного 

державотворення та правотворення в Україні.  

Разом із тим, парадигма співіснування громадянського суспільства та 

держави не вичерпує передумови утвердження конституційних основ 

діяльності першого. Очевидно, що вірним супутником розвитку та 
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ефективного формулювання громадянського суспільства є демократія. Так Р. 

Даль вказує на два взаємопов’язані аспекти демократичного процесу: участь 

громадян у політичному процесі і конкуренцію між політичними групами за 

заміщення посад. При цьому, серед семи ключових інституційних гарантій 

демократичного процесу Р. Даль називає «автономію асоціацій (свободу 

створення організацій)» [428; p. 176]. Тобто, маємо дихотомічну природу 

детермінізму утвердження громадянського суспільства та демократії: 

демократія є сприятливим середовищем для розвитку громадянського 

суспільства, а останнє виступає активним елементом демократії. 

Хоча, демократизація не в усіх випадках зумовлює розвиток і 

функціонування громадянського суспільства та конституювання легітимного 

простору для його діяльності в країні. Досить часто процеси демократизації 

очолюють еліти, і ці процеси засновані на домовленостях і компромісах 

старих і нових еліт, а в більшості недемократичних режимів навіть не 

допускають можливості появи хоча б обмеженого громадянського 

суспільства. Його місце тоді посідають протестні рухи і рухи за незалежність, 

але їх корисність для розбудови плюралістичного, ліберального суспільства і 

партиципаторної громадянської культури також є сумнівною [57; c. 298]. 

Схожа ситуація мала місце в Україні, коли «Революція на граніті» 1990 

р., яка передувала проголошенню незалежності в Україні, мала на меті 

створити дискомфорт для старих комуністичних еліт і не допустити їх до 

влади. На жаль, в силу збереження радянської номенклатури у 1991 –2004 рр. 

при владі, громадянське суспільство залишалося в Україні несформованим. 

«Помаранчева революція» 2004 р. суттєво змінила конституційний ландшафт 

в Україні та започаткувала демонтаж старої номенклатури, який так і не був 

завершений через пакти старих і нових еліт та невдовзі привів до влади 

авторитарного главу держави В. Януковича. І лише третя революція, 

«Революція гідності» 2014 р., докорінно зламала посткомуністичну систему 

влади і покликала до життя нове громадянське суспільство, засноване на 

волонтерському русі. Нині оновлене громадянське суспільство в Україні 
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доводить свою ефективність у сфері конституційного державотворення та 

правотворення.          

Що ж становить собою демократія в її класичному розумінні, та чим 

вона важлива для конституційного розвитку суспільства? Уявлення про 

демократію та громадянське суспільство сформувалися за часів Античності 

фактично одночасно. Саме Афіни стали першим, хоча й не досконалим, 

зразком буття громадянського суспільства та демократії на практиці. Щодо 

останнього явища, то зауважимо, що нині демократія та її типи і різновиди є 

традиційним предметом для конституційно-правових досліджень. Це, у свою 

чергу, породжує безліч різних тлумачень і інтерпретацій цієї категорії, які 

лише ускладнюють розуміння демократії та її практичної значущості для 

конституційного права. У цьому сенсі слід згадати влучний вислів Дж. 

Сарторі: «Хибні уявлення про демократію спотворюють її реалізацію» [434; 

p. 28-29]. 

Можна погодитись зі О. Скрипнюком, що «втілення ідеалу демократії 

передбачає наявність відповідей на низку суто практичних запитань щодо 

безпосередніх демократичних інститутів та демократичних процедур» [349; 

c. 71]. У нашій же роботі категорія «демократія» тлумачиться в традиційному 

сенсі (від грецької δημοκρατία — «влада народу», від δῆμος — «народ» 

і κράτος — «влада») та розглядається як явище, пов’язане із виникненням 

громадянського суспільства та закріпленням конституційних основ його 

розвитку та функціонування. 

Свого сучасного значення демократія набула після формування в 

Західній Європі вчень про суверенітет (Ж. Боден), суспільний договір (Дж. 

Лок), народний суверенітет (Ж.-Ж. Руссо), «соціальний капітал» (А. де 

Токвіль) і ін.. У другій половині XIX ст. А. де Токвіль у своїй роботі «Про 

демократію в Америці» робить висновок, що демократія є 

найоптимальнішою формою розвитку громадянського суспільства на засадах 

народовладдя та обґрунтовує доктрину «виборчої демократії»: «Народ бере 

участь у прийнятті законів, обираючи законодавців; бере участь він і у 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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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 …» [371; c. 53]. 

Найбільш повно, на нашу думку, взаємозв’язок громадянського 

суспільства й держави передав автор теорії «відкритого суспільства» К. 

Поппер. На його думку, демократія – це «різноманітні суспільні інститути, в 

першу чергу, загальні вибори, тобто право народу змінювати свій уряд, які 

дозволять здійснювати громадський контроль за діяльністю та відставкою 

уряду, а також без застосування насильства проводити реформи навіть 

всупереч волі керманичів держави» [250; c. 177]. Тобто, демократія – це не 

лише легітимний спосіб формування представницьких органів публічної 

влади, а й сприятливий політичний режим для розвитку та функціонування 

громадянського суспільства. 

На нашу думку, демократія сприяє розвиткові громадянського 

суспільства та забезпечує його інструментарієм для легітимного 

функціонування на: а) доктринальному рівні, наповнюючи змістом діяльність 

громадян і інститутів громадянського суспільства щодо участі в управлінні 

державою; б) на рівні конституційних процедур у сфері безпосередньої, 

представницької та інших типів і видів демократій. При цьому, найбільш 

актуальними типами демократії для розвитку громадянського суспільства є 

безпосередня та партиципаторна демократія. 

Світовій і, насамперед, європейській історії конституціоналізму та 

безпосередньої демократії відома значна кількість форм безпосередньої 

демократії. Це – вибори, референдуми, виявлення громадської думки, 

плебісцити, народні обговорення, народні опитування, народні ініціативи і 

петиції (колективні письмові звернення), збори, мітинги, походи, 

демонстрації, а також такі виняткові, переважно немирні, стихійні форми 

народовладдя, як революції, повстання, громадянські війни, національно-

визвольні та політичні рухи, протести, акції громадянської непокори, 

голодування, пікетування тощо. При цьому, стихійні форми безпосереднього 
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народовладдя, як правило, ставали разовими, виключними актами 

державотворення та правотворення громадянського суспільства. У 

конституціях і конституційних актах держав світу унормовувалися їх 

наслідки і здобутки, а не можливість їх повторення надалі. 

Конституція та закони України не містять вичерпного переліку форм 

безпосередньої демократії, а також не визначають їхніх чітких юридичних 

ознак. Законодавець у ст. 69 визначив: «Народне волевиявлення здійснюється 

через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії» [132]. 

Традиційні форми безпосередньої демократії – вибори і референдуми є 

серцевиною системи форм прямого народовладдя в Україні і мають 

найбільший державотворчий і правотворчий потенціал в Україні, за умови 

розвиненого та мобілізованого громадянського суспільства та його 

інститутів. Щоправда, на сьогодні в Україні громадяни України фактично 

позбавлені права на всеукраїнський і місцевий референдуми, оскільки Закон 

України «Про всеукраїнський референдум» [261] більше перешкоджає, ніж 

сприяє проведенню референдумів, а закон «Про місцевий референдум» так і 

не був прийнятим в Україні. 

Разом із тим, основними суб’єктами виборів і референдумів є 

«виборець», а їх результати є «волею народу». Звичайно ж, можна вдаватися 

до т.з. «широкого тлумачення» й вважати виборців представниками 

громадянського суспільства, а останнє – частиною народу. Але, на наш 

погляд, вибори і референдуми не можуть вважатися формою волевиявлення 

громадянського суспільства. Хоча їх мобілізуючий вплив для громадянського 

суспільства вбачається доволі важливим. Зокрема, інститути громадянського 

суспільства активізуються в якості спостерігачів за дотриманням виборчого 

законодавства, а під час місцевих виборів можуть делегувати своїх 

представників до місцевих рад, на посади сільських, селищних і міських 

голів.  

Але найбільш важливими для розвитку громадянського суспільства є 

різні форми партиципаторної демократії. У цьому сенсі, форми 
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безпосередньої демократії мають органічно поєднуватися з формами участі 

громадян, громадськості та інститутів громадянського суспільства в 

управлінні державними справами – громадськими консультаціями, 

громадськими експертизами, громадськими радами при органах державної 

влади тощо. 

При цьому, форми участі громадян в управлінні державними справами 

не повинні ототожнюватися з формами безпосередньої демократії, 

безпідставно розширювати їх систему. Вони відрізняються за сутністю, 

змістом, суб’єктами та результатами. До того ж, у сучасному світі інститут 

участі громадян в управлінні державними справами і захисті своїх прав, або 

ж інститут адвокасі (англ. аdvocacy – «громадська кампанія»), набувають все 

більшої ваги і популярності, сприяють мобілізації громадянського 

суспільства та його інститутів [381; c. 20-23].    

Важливою передумовою громадянського суспільства, тісно пов’язаною 

з демократією, стало утвердження природних і інших основоположних прав і 

свобод людини, які, починаючи із XVIII-XIX ст., почали закріплюватися в 

білях про права та перших конституціях держав Європи й Америки. Як 

стверджують В. Погорілко і В. Федоренко, права людини стали основним 

гаслом і найбільшим здобутком тогочасних революцій і воєн за незалежність. 

Не випадково, що одним із перших загальновизнаних конституційних актів в 

історії людства стала Декларація прав людини і громадянина 1789 р. у 

Франції, яку згадані вчені вважають «предтечею Загальної декларації прав 

людини 1948 р.» [243; c. 240]. 

Нині конституційна цінність прав людини не піддається сумнівам. 

Врешті, як зазначає академік Ю. Шемшученко, «демократизм будь-якої 

держави визначається її ставленням до прав і свобод людини та 

громадянина» [416; c. 239]. Додамо, що й ефективність громадянського 

суспільства також дуже легко перевіряється через оцінку стану дотримання 

конституційних прав і свобод людини. 
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Сприйняття прав людини, як власних цінностей, породжує готовність 

членів громадянського суспільства сприяти їх реалізації та, за необхідності, 

виступати на захист відповідних конституційних прав і свобод. При цьому, 

як справедливо стверджує Ю. Размєтаєва, вирішальними є саме індивідуальні 

дії, а підключення до захисту інших осіб, неурядових організацій та інших, 

розглядається як допоміжні, альтернативні способи захисту [316; c. 127]. 

Водночас, реалізація та захист конституційних прав і свобод людини в 

Україні, що активізувався під впливом зростання громадської активності в 

2004 – 2015 рр., призводить і до збільшення в структурі громадянського 

суспільства частки правозахисних громадських організацій. При цьому, 

українські вчені не обмежують правозахисні інститути громадянського 

суспільства лише профільними громадськими організаціями. 

Отже, можна зробити висновок, що права і свободи людини, які 

отримали своє конституційне закріплення одночасно з громадянським 

суспільством, демократією та верховенством права й стали невід’ємною 

складовою сучасного конституційного ландшафту, слід розглядати, як: а) 

визначальну цінність та стимул для розвитку громадянського суспільства; б) 

мету функціонування громадянського суспільства; г) конституційно-правову 

форму діяльності основних інститутів громадянського суспільства, 

насамперед громадських правозахисних організацій. Хоча, завдяки 

універсальній цінності конституційних прав і свобод людини, правозахисна 

сфера на сьогодні є визначальною сферою конституційного розвитку та 

діяльності громадянського суспільства в цілому.       

Не менш важливим чинником утвердження та розвитку громадянського 

суспільства є втілення в повсякденне життя громадян і громад принципу 

верховенства права, який Т. Аллан ототожнює з принципом «верховенства 

розуму». Зокрема, цей оксфордський професор права наголошує, що «… 

гідність усіх громадян і справедливе ставлення й повага до індивідуальної 

автономії є базовими передумовами ліберального конституційного ладу і, 

відповідно, самою серцевиною принципу верховенства права» [2; c. 11]. 
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Утім, незважаючи на те, що ідея верховенства права посідає визначальне 

місце в доктрині конституціоналізму, згоди серед вчених щодо її дискретного 

змісту та сутності до сьогодні не існує. 

Доктринальну сутність принципу верховенства права у ліберальних 

системах сучасності, на думку Б. Таманага, утвердили три величні праці – 

«Другий трактат про правління» (1690 р.) Дж. Лока, «Дух законів» (1748 р.) 

Ш. Монтеск’є та статті «Федераліст» (1787-1788 рр.) Дж. Медісона, А. 

Гамільтона і Дж. Джея [364; c. 57]. Їх зміст дозволив у подальшому закріпити 

доктрину верховенства права як універсальний конституційний принцип, 

який, з одного боку, закріпив силу природних прав людини і громади, з 

іншого – визначив первинність «влади Закону над владою людини» (Дж. 

Маршалл), але унеможливив трансформацію ідеї верховенства права на 

всевладдя суддів.  

«Писана конституція, демократичні вибори, чітко проголошені 

індивідуальні права, поділ влади та судовий контроль законодавчої влади 

сьогодні вважаються визначальними складовими лібералізму і верховенства 

права» [364; c. 66]  – стверджує Б. Таманага. Саме ці цінності, поряд із 

визнанням і дією принципу верховенства права (ст. 8), закріплює та гарантує 

й Конституція України. Їх важливість для розвитку та функціонування 

громадянського суспільства полягає в тому, що громадяни й інститути 

громадянського суспільства в Україні можуть не лише реалізовувати свої 

законні інтереси та права, а й мають змогу захищати їх у суді. Хоча, 

очевидно, що в Україні уже давно назріла нагальна потреба в проведенні 

реформи судочинства з метою забезпечення справедливого і неупередженого 

правосуддя з високим правозахисним потенціалом. 

Безперечно, трансформації громадянського суспільства від ідеї до 

конституційних принципів і положень сприяли й інші важливі передумови і 

цінності. Одні з них розвивалися паралельно з ідеєю громадянського 

суспільства й синхронно були унормовані в конституціях і конституційних 

актах, а інші  залишилися поза предметом позитивного конституційного 
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унормування, але зберегли свій важливий вплив на подальший прогрес 

громадянського суспільства. Зокрема, серед таких ціннісних орієнтирів слід 

назвати принципи свободи і рівності. І, хоча навіть відомі правознавці, такі, 

як Г. Кельзен, наголошували на неоднозначності цих цінностей [98; c. 29], їх 

роль в становленні конституційних засад громадянського суспільства 

складно переоцінити. 

Так, В. Речицький вважає, що найважливішим критерієм для 

розмежування двох сфер – громадянського суспільства і держави, – є саме 

відмінність їх пріоритетів. Якщо для держави такими пріоритетами 

залишаються безпека, стабільність, порядок і захищеність, то для 

громадянського суспільства пріоритетами стають свобода, ініціатива, 

динамізм і спонтанна активність. Недержавні структури націлені на широку 

ініціативу, плюралізм і терпимість [321; c. 90]. Цю позицію В. Речицького 

можна розвинути і на прикладі аналізу положень Конституції України, які 

унормовують цінності свободи і рівності (ст. 25-26). 

Принципи свободи і рівності стали ідеологічним складником системи 

конституційних прав і свобод, закріплених у Конституції України. У цьому 

сенсі прикметним є зміст статті 25 Основного Закону про те, що кожен має 

право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не 

порушуються права і свободи інших людей, та «має обов’язки перед 

суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її 

особистості» [132]. Тим самим, Українська держава не лише визнає 

обов’язки людини перед громадянським суспільством, а й толерує 

основоположну мету буття такого суспільства – забезпечення свободи 

розвитку особистості, реалізації її конституційних прав і свобод.  

Основними передумовами утвердження конституційних основ 

громадянського суспільства визначаються: цивілізаційний розвиток людства 

та удосконалення історичних форм співіснування та взаємодії громадян і 

громад із державою; розвиток вчення про природне право та наукове 

обґрунтування принципів конституціоналізму (конституційне обмеження 
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державної влади, невідчужуваність і непорушність природних прав людини, 

народний суверенітет і ін.); утвердження та захист багатоманітних форм 

власності, визнання приватно-державного партнерства важливим 

інструментом гармонізації суспільства та держави; диференціація 

громадянського суспільства та виокремлення його інститутів; поява перших 

конституцій і конституційних актів; унормування принципів і механізмів 

взаємодії громадянського суспільства та держави у перших конституціях і 

конституційних актах; позитивний розвиток конституційної практики 

взаємодії громадянського суспільства та його інститутів із державою та ін. 

Узагальнюючи дослідження передумов формування громадянського 

суспільства, можна зробити висновок, що в Україні та за кордоном 

передували два взаємопов’язаних і взаємозумовлених процеси: а) історичний 

розвиток громадянського суспільства в період з VI ст. до н.е. і до кінця XVIII 

ст.; б) генезис конституціоналізму від конституційної доктрини до її 

утвердження в білях про права людини, а також Конституції США 1787 р., 

Конституції Польщі 1791 р., Конституції Франції 1791, 1793, 1748 р. та 

наступних за ними діючих конституціях і конституційних актах. Тобто 

утвердження конституційних основ громадянського суспільства стало 

результатом і наслідком розкриття його державотворчого потенціалу, 

закріпленого в перших європейських і американських конституціях.  

Для України названі процеси отримали власну специфіку, оскільки 

шляхетні ідеї українських мислителів і вчених-конституціоналістів 

(Г. Андрузького, М. Грушевського, С. Дністрянського, М. Драгоманова, М. 

Ковалевського, М. Костомарова, П. Куліша, В. Липинського, Л. Українки, І. 

Франка, Т. Шевченка, С. Шелухіна і ін.), а також досвід прийняття 

Конституції П. Орлика 1710 р. і конституційно-правових актів доби 

національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр. [129] отримали свій розвиток 

і втілення в конституційну правотворчість і правозастосовну діяльність лише 

після розбудови національної державності в 1991 р. та прийняття Конституції 

України в 1996 р. 
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Також можна зробити висновок про специфіку основних передумов 

утвердження конституційних основ громадянського суспільства. 

Універсальні цивілізаційні цінності суспільства, правової держави, 

демократії, прав і свобод людини, верховенства права, уявлень про 

справедливість тощо та їх цілеспрямований вплив на утвердження та 

розвиток громадянського суспільства в Україні дозволяють виділити 

наступні передумови утвердження конституційних основ громадянського 

суспільства: а) цивілізаційний розвиток людства та удосконалення історичних 

форм співіснування та взаємодії громадян і громад із державою; б) розвиток 

вчення про природне право та наукове обґрунтування принципів 

конституціоналізму; в) утвердження та захист багатоманітних форм 

власності; г) поява перших конституцій і конституційних актів; ґ) 

унормування принципів і механізмів взаємодії громадянського суспільства та 

держави у перших конституціях і конституційних актах; д) позитивний 

розвиток конституційної практики взаємодії громадянського суспільства та 

його інститутів із державою у сфері державотворення і право творення та ін. 

На наше переконання, подібні передумови для якісно нового рівня 

розвитку громадянського суспільства та «соціального капіталу» в Україні вже 

існують. Конституційна ж реформа, започаткована в Україні в 2015 р., 

відкриває нові перспективи для модернізації конституційних основ розвитку 

та функціонування громадянського суспільства.   

 

2.2. Багатоманітність форм власності як умова гармонійного 

розвитку громадянського суспільства 

 

Досліджуючи проблему утвердження та розвитку громадянського 

суспільства, не можна обійти увагою питання власності, як одного з 

визначальних і рушійних чинників утвердження феноменології 

громадянського суспільства. У цьому сенсі можна згадати слова Дж. Кін, 

який зазначав, що «будь-яка форма правління, будь-яка соціальна та 
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політична несправедливість випливають із домінуючої на цей час соціальної 

системи – із інститутів власності в його сучасній формі (the institution of 

property as it at present exists)» [101; c. 77]. 

Категорія власності посідає особливе місце в суспільній свідомості та 

загалом у житті громадянського суспільства. Беззаперечним буде 

твердження, що тільки у державі, де недоторканість власності не лише 

декларується, але й гарантована громадянину, можуть бути забезпечені 

вільний розвиток особистості, інтелектуальної, творчої діяльності, добробут і 

спокій [131; c. 302]. Власність виступає не лише стимулом для розвитку 

громадянського суспільства та його інститутів, а й квінтесенцією економічної 

шкали координат в розвитку взаємовідносин «людина – суспільство – 

держава».  

Загалом можна погодитись із Н. Кузнєцовою, що громадянське 

суспільство виникає тільки там і тільки тоді, де і коли інститут держави вже 

не здатний оптимально виконувати функції регулятора суспільних відносин; 

де назріли передумови громадянського компромісу та світоглядного 

плюралізму; де створюється сукупність суспільних інститутів, що мають 

власний статус і здатних до рівноправного діалогу з інститутом держави, 

здатних протистояти політичній експансії держави, бути її противагою, 

стримувати її прагнення до монополії, перетворенню з системи забезпечення 

розвитку суспільства в систему самозабезпечення; де авторитет влади істотно 

коригується станом громадянського суспільства [147; c. 52]. 

Разом із тим, практика розбудови громадянського суспільства і 

державотворення в різних країнах світу у XXI ст. доводить і можливість 

існування інших моделей взаємодії громадянина-власника, громадянського 

суспільства та держави. Зокрема, перспективною вбачається модель 

партнерства громадянського суспільства та держави у взаємодії з бізнесом. 

Адже, як стверджує П. Бернхаген, «інвестори мають у першу чергу вкладати 

гроші в демократію» [57; c. 220]. 
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Але демократія, декларована лише в конституціях, за відсутності 

громадянського суспільства та соціального капіталу, не завжди сприяє 

економічному розвитку країн. Тому більшість успішних демократій 

сьогодення засновані на потужному громадянському суспільстві та 

ліберальній економіці – Скандинавські країни, держави Західної Європи, 

Канада, Австралія. Це відбувається не в останню чергу через те, що інвестори 

зацікавлені в розвитку громадянського суспільства як гарантії реалізації своїх 

інвестицій.  

Натомість, багато держав, де демократичні реформи гальмуються 

(Білорусь, Єгипет, Йорданія, Камбоджа, Малайзія), були перервані 

нестабільністю розвитку громадянського суспільства чи етнічним насиллям 

(Пакистан, Кенія), або ж суспільство залишається байдужим до 

перспективності подібних реформ (В’єтнам, Туніс, Узбекистан). Хоча й у 

цьому випадку висновки щодо лінійних взаємозв’язків економіки, 

громадянського суспільства та демократії не завжди є однозначними. На 

думку зарубіжних експертів, деякі недемократичні держави світу 

демонструють стабільний економічний розвиток (Алжир, Казахстан, Судан), 

а інші забезпечують підтримку правлячих режимів, за відсутності 

громадянського суспільства та демократії, експлуатацією природних ресурсів 

(Венесуела, Нігерія і ін.) [57; c. 220-221]. 

Існують і інші приклади, коли бурхливий вияв протесаної демократії, 

якісні трансформації громадянського суспільства та зміна авторитарного 

режиму під час Революції гідності 2014 р. в Україні супроводжуються 

масштабною бюджетно-фінансовою та економічною кризою. Вагомою 

причиною цього стала анексія Криму та загострення військово-політичної 

ситуації на Сході України, повільність управлінських, економічних і 

податкових реформ та збереження значного рівня корупції. Ці чинники не 

сприяють залученню інвестицій у державу й призводять до згортання 

дрібного та середнього бізнесу, охолодження економіки, дезорієнтують 

подальший розвиток громадянського суспільства, яке перебуває в 
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розгубленості щодо вибору між системними реформами і боротьбою з 

корупцією та новими протестними акціями. 

Думки про взаємозв’язок власності та розвитку громадянського 

суспільства, негативний вплив збідніння людей на соціальний прогрес були 

предметом наукового дискурсу задовго до новітніх часів. Зокрема, природний 

і споконвічний характер приватної власності обґрунтовували засновники теорії 

громадянського суспільства. Свого часу Дж. Лок зазначав, що власність не 

створюється державою чи суспільством — вона є невід'ємною ознакою 

людської особистості: «Хоча земля і всі нижчі істоти перебувають у спільній 

власності всіх людей, кожна людина володіє певною власністю, яка полягає в 

її власній особистості, на яку ніхто, крім неї, не має жодних прав... Оскільки 

людина виводить предмет із того стану загальної власності, в який його 

помістила природа, то завдяки своїй праці вона приєднує до нього щось таке, 

що виключає загальне право інших людей» [158; c. 145]. 

Тобто, конституційне право на приватну власність, яке нині традиційно 

належить до економічних прав людини, постало саме як природне право 

людини, адже його утвердження гарантувало людині певний рівень автономії 

життя, дозволяло займати активну громадянську позицію та спонукало до 

захисту цього та інших природних прав від сваволі держави чи бюрократії. 

Право власності звеличував і Г. Гегель, який вважав її найістотнішим 

видом відносин між людьми, визначальним чинником їх соціальних статусів 

і можливостей, у тому числі і можливостей участі управління громадськими 

справами. При цьому Г. Гегель також підкреслював руйнівний вплив бідності 

на людську особистість, а разом із тим – і на розвиток громадянського 

суспільства, коли бідняки становлять у ньому значний соціальний прошарок. 

З бідністю, втратою роботи тощо «взаємопов’язана нездатність сприйняття й 

споживання подальших свобод, і особливо, духовних переваг громадянського 

суспільства». Бідність, на думку мислителя, позначена аморальністю, 

убогістю, фізичним і естетичним  занепадом». Вона відриває людей від 

участі в житті громадської корпорації, призводить до втрати почуття права, 



 178 

правоти і чесності, створює хибну ілюзію про неможливість забезпечити 

власне існування й добробут сумлінною працею. Натомість, пробуджує 

обурення проти багатих, управлінської еліти, робить людину голотою, 

спонукає до соціально деструктивних дій [232; c. 52]. 

Пізніше А. де Токвіль висловлював думку про те, що ринок і комерція 

підготовлюють людину до свободи і демократії, застерігаючи її тим самим 

від революцій [371; c. 47]. Закономірно, що збідніння широких верств 

громадян є не менш об’єктивною передумовою для революцій і інших 

соціальних потрясінь, ніж зріючі в суспільстві нові ідеї та лідери. 

І ще однією поширеною проблематикою наукового дискурсу стосовно 

впливу власності на розвиток і функціонування громадянського суспільства 

залишається проблема майнової диференціації людей, яка посилювалася з 

переходом людства від суспільно-родового ладу до державності. При цьому, 

прихильники різних ідеологій і наукових течій вбачали у майновій нерівності 

суспільства як причину соціальної несправедливості, так і рушійну силу 

розвитку громадянського суспільства. 

У кінці XIX ст. Ф. Енгельс у своїй відомій праці «Походження сім’ї, 

приватної власності та держави» зазначав наступне: «… у більшості відомих 

у історії держав права, які надавалися громадянам, відповідали їх майновим 

статкам, і цим прямо заявляється, що держава – це організація заможного 

класу для його захисту від незаможних. Так уже було в Афінах і Римі з їх 

поділом на майнові категорії. Так було і в середньовічній феодальній 

державі, де ступінь політичного впливу визначався розмірами 

землеволодіння» [78; c. 172]. Не зважаючи на ідеологічний характер 

згаданого твору Ф. Енгельса, його висновок про вплив власності на 

стратифікацію суспільства на різних етапах його історичного розвитку 

вбачається загалом об’єктивним.  

Також можна підтримати висновок Ф. Енгельса про те, що поглиблення 

майнової диференціації між членами суспільства на різних історичних етапах 

його розвитку призводило до виникнення та зміни різних формацій (від 
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рабовласницького – до капіталістичного) і різних типів держави. При цьому, 

й поява самого феномену громадянського суспільства в XVIII багато в чому 

стала можливою завдяки новонароджуваному буржуазному суспільству, 

основу якого складали громадяни, які мали і прагнули захистити свою 

приватну власність.  

Справедливість наведених і інших тверджень про приватну власність і 

вплив економіки на соціальний прогрес засвідчує й генезис громадянського 

суспільства з часів виникнення перших громадських спільнот від часів 

Античності – до розбудови конституційного громадянського суспільства в 

XXI ст. Хоча, В. Речицький стверджує про відомий вплив економії на 

розвиток демократії іще у шумерів і наділяє всі торгівельні цивілізації 

ліберально-демократичними рисами [321; c. 127]. Цю точку зору в цілому 

можна підтримати, але, з огляду на протоісторію розвитку громадянського 

суспільства, найбільш рельєфно вплив приватної власності на розвиток 

громадянського суспільства виявився за часів Античності.  

Виникнення приватної власності традиційно пов’язують зі 

Стародавньою Грецією за часів реформ Солона, започаткованих у 594 р. до 

н.е. [57; c. 53]. Солон узаконив свободу заповіту та скасував боргове рабство. 

Це дозволило зняти будь-які перешкоди щодо передачі власності у спадок, 

тобто надати власності приватний і вільно відчужуваний характер. Це 

дозволило розширити прошарок вільного та забезпеченого приватною 

власністю населення, сформувати свого роду «середній клас» тогочасних 

грецьких полісів. Надалі ж Клісфен і Перікл запровадили в Афінах 

демократичне володарювання, яке дозволило вільним і заможним містянам 

об’єднатися в політичну спільноту koinonia politike, яка стала прототипом 

громадянського суспільства. 

Звичайно ж, приватна власність мала місце та отримала свій правовий 

захист і у Стародавньому Римі. Римське право, запроваджуючи внутрішній 

поділ на приватне і публічне право, мало на меті насамперед захист інтересів 

добросовісного власника. Саме в римському праві з’являється важливе для 
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майбутнього розвитку всієї європейської цивілістики визначення власності: 

suum cuique tribuere, яке передбачало визнання за людиною власності на 

володіння тією чи іншою річчю. Хоча, автентичні сенси відповідної формули 

не були настільки дискретними. Римське право, на думку А. фон Гайека, не 

визначало, якій саме особі мали належати конкретні речі, а просто надавало 

можливість окреслити кордони, встановлені діями людей, здійсненими у 

межах існуючих правил, але в своєму конкретному змісті визначеними 

багатьма іншими обставинами [399; c. 126].    

Утім, парадигма розвитку приватної власності в Римі полягала в тім, 

що власників було не так і багато. Натомість раби, які складали значну 

частку римського соціуму, самі були об’єктами приватної власності. Тому, не 

зважаючи на шляхетні ідеали рівності та справедливості, закладені в 

римському праві та відтворені через століття в західноєвропейській правовій 

традиції, громадянське суспільство у Стародавньому Римі мало швидше 

корпоративний, ніж саморегулюючий характер.     

Питання приватної власності часто ставали одним із найважливіших 

питань, які розв’язувалися під час революцій. Дж. Голдстоун відзначає, що 

дослідники революцій єдині в думці першості серед умов революції проблем 

в економічній і фіскальний сфері, що «заважають збиранню ренти і податку в 

розпорядження уряду та еліт і понижуючі доходи місцевого населення в 

цілому» [35; c. 31]. Такі проблеми призводять до двох взаємозумовлених 

процесів: підвищення податків і зменшення соціальних виплат. До того ж, 

Дж. Голдстоун, звертає увагу на втрату владою у цій ситуації здатності 

щедро нагороджувати своїх прибічників і сплачувати зарплату військовим і 

чиновникам. Як відомо, подібну ситуацію К. Маркс визначав як 

«революційну», коли верхи уже не можуть управляти по старому, а соціальні 

низи не хочуть подібного управління. 

Право на приватну власність і захист цього права законом стало одним 

із визначальних гасел буржуазно-демократичних революцій і воєн за 

незалежність у Європі та Америці в кін. XVIII – сер. XIX ст., а також їх 
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найбільшим здобутком. На думку П. Бернхагена, конституційні та 

республіканські форми правління спочатку створювалися для задоволення 

політичних вимог комерційних класів, що знаходились на підйомі. В Англії 

внаслідок Славетної революції 1688-1689 рр. був прийнятий Біль про права, 

що розширив повноваження парламенту і забезпечив незалежність судової 

влади.  

Утім, не зважаючи на те, що Славетна революція розширила доступ 

аристократії, а потім громадян-власників до політичної влади, а також 

усунула бар’єри для розвитку сучасної комерції та торгівлі, вона не 

встановила демократію. У Великобританії та інших регіонах Європи, на 

думку П. Бернхагена, цей процесс тривав і ще майже два століття, допоки 

конституції не поширили громадянські, політичні та економічні права на 

широкі верстви людей. До того ж, розвиток капіталізму в Англії сприяв 

дерадикалізації незаможних класів, упередженню нових революцій і 

обмеженню загроз приватній власності [57; c. 207-208].  

Важко переоцінити вплив приватної власності на державотворення 

США. Показово, що у заповіті Дж. Вашингтона згадується загалом 52 194 

акри земель у штатах Віргінія, Пенсільванія, Меріленд, Нью-Йорк, Кентуккі 

та в долині Огайо, а також у столиці США, названої на його ім’я [389; c. 174]. 

Натомість, у Венесуелі, де Конституція 1811 р. надавала право голосу лише 

власникам, більшість населення, включно зі звільненими рабами (пардо), 

залишились не тільки без власності, а й без політичних прав. Це призвело до 

підтримки останніми роялістського руху й загибелі Першої Венесуельської 

республіки.  

Свої особливості на легітимізацію права власності та різноукладної 

економіки і розвиток громадянського суспільства мала й революційна 

боротьба у Франції. Велика французька революція, на наш погляд, є 

«великою» для всієї західноєвропейської цивілізації не лише в контексті 

свого глобального значення для утвердження нового буржуазно-

демократичного ладу, а й в силу того, що її основні здобутки (свобода, 
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рівність, права і свободи людини, приватна власність etc) отримали своє 

правове закріплення в конституційних актах, більш однозначних, на відміну 

від історичних хронік, у своїй інтерпретації.  

Так, стаття XVII першого європейського конституційного акта, 

Декларації прав людини і громадянина Франції, прийнятого Національною 

Асамблеєю 26 серпня 1789 р., визначила: «Оскільки власність є правом 

недоторканим і священним, ніхто не може бути позбавлений її інакше, як у 

випадку встановленої законом суспільної необхідності та за умови 

справедливого й попереднього відшкодування» [128; с. 70]. Таким чином, 

право приватної власності було вперше визнано та закріплене державою, а 

громадяни-власники отримали не лише визнання, а й гарантії свого статусу. З 

цього часу втрата власності зумовлювалася в Західній Європі економічними 

причинами, а не свавіллям держави чи чиновників. Це сприяло іще одному 

позитивному для розвитку громадянського суспільства ефекту – розвитку 

підприємництва та приватної ініціативи. 

Разом із тим, цивілізаційна історія доводить, що саме революції, 

соціальні протести, а в окремих випадках і перевороти, призводили до 

непередбачуваних результатів і наслідків. Дві найбільш відомі в світі 

революції – Велика французька та Жовтнева соціалістична в Росії були 

схожими за формами, але різні за своїм передумовами, соціальним складом і 

наслідками. Якщо відоме гасло Французької буржуазної революції «Свобода, 

рівність і братерство!» можна було б доповнити категорією «приватна 

власність», оскільки її наслідками стало формування класу громадян-

власників, то т.з. «Велика соціалістична революція» пройшла під девізом 

«Грабуй награбоване!» і призвела не лише до знищення класу 

«експлуататорів», а й до дискредитації самої ідеї приватної власності. 

Модель радянського суспільства, сформована у колишньому СРСР 

відзначалася зневагою до людей приватної ініціативи, чому передували хвилі 

морального, соціального, а іноді й фізичного знищення заможного селянства 

(«куркулів»), дрібних і середніх підприємців («непманів»), власників 
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фінансових установ та інших людей, чия діяльність суперечила ідеї 

«ліквідації експлуатації однією людиною іншою». Врешті, за тривалий час 

існування колишнього СРСР зросли цілі покоління людей, виховані на 

зневазі до приватної власності, що залишається нині однією з причин 

соціально-економічних негараздів у пострадянських республіках. Як 

стверджував Ф. Фукуяма, в соціалістичних країнах загальною практикою 

була боротьба за економічні права людини другого-третього порядку, 

зокрема, за право на працю, право на медичне забезпечення. Проблема з 

таким поширеним списком полягала в тім, що «виконання цих прав 

несумісне з іншими правами, такими, як право приватної власності чи 

вільного економічного обміну» [396; c. 80].   

«Осінь народів», що знаменувала собою хвилю т.з. «оксамитових 

революцій» в країнах Південної, Східної та Центральної Європи і розпад 

колишнього СРСР, які «вмерли від однієї хвороби», загострила проблему 

розбудови нових держав і суспільств на засадах визнання приватної 

власності та запровадження ліберальної ринкової економіки. Як стверджує П. 

Бернхаген, «капіталістична демократія стала фактично єдиним способом 

розвитку … Розкриті злочини, порушення прав людини, економічна 

неефективність і інші недоліки комуністичних держав переконували, що 

будь-яка інша політико-економічна система буде кращою. За винятком 

феодальних і кланових економічних структур …» [57; c. 203]. Водночас, П. 

Бернхаген відзначає, що економічна лібералізація на пострадянському 

просторі призвела до зростання економічної та соціальної нерівності й до 

зубожіння великих прошарків населення в цих країнах. Очевидно, що ця 

тенденція відобразилась і на якісних характеристиках громадянського 

суспільства. 

Слід також погодитись із А. Колодієм щодо необхідності враховувати 

історично прогресивну, створюючу, цивілізаційну роль приватної власності. 

Ця роль, на думку вченого, проглядається через два суспільні зрізи: перший, 

структурний, що опосередковується відносинами «власник – громадянське 
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суспільство – держава»; другий – мотиваційний, що виявляється через 

розуміння власності як рушійної сили розвитку суспільства. «Отже, – робить 

висновок А. Колодій, – саме приватна власність була і є основою виникнення 

автономного індивіда, такої ж сім’ї, асоціацій, партій, профспілок людей. А 

громадянське суспільство саме і передбачає збалансований взаємоконтроль і 

взаємообмеження державних і недержавних органів та рухів, аби державні 

органи, їх діяльність завжди були у полі зору недержавних органів та рухів, а 

останні в свою чергу погоджували свою діяльність із законом і враховували 

об’єктивні потреби держави» [113; c. 472-473]. Нами також підтримується 

думка А. Колодія про те, що будь-який вид свободи індивіда (політичної, 

інтелектуальної, особистісної) в умовах існування громадянського 

суспільства може бути реалізовано за умови володіння економічною 

свободою, а остання забезпечується за наявності приватної власності. 

На думку Н. Кузнєцової, громадянське суспільство належить до 

державно-політичної, а здебільшого, до економічної та особистої, приватної 

сфери життєдіяльності людей, а також відносин, що реально виникають між 

ними. На думку академіка, це – «вільне, демократичне, правове, цивілізоване 

суспільство, де немає місця режиму особистої влади, волюнтаристським 

методам правління, класовій ненависті, тоталітаризму, насильству над 

людьми; де поважають закон і мораль, принципи гуманізму і справедливості. 

Це ринкове багатоукладне конкурентне суспільство зі змішаною економікою, 

суспільство ініціативного підприємництва, розумного балансу інтересів 

різних соціальних верств» [147; c. 54]. 

Важливість приватної власності для розвитку громадської активності 

підкреслюють і інші українські та зарубіжні вчені. Зокрема, З. Ромовська 

справедливо наголошує на тому, що «саме відносини приватної власності та 

в цілому ринкова економіка становлять майновий фундамент громадянського 

суспільства, оскільки вони є основними інструментами забезпечення 

автономії та незалежності особи» [332; c. 2-6]. Українські та зарубіжні 

правознавці висловлюють багато інших ревалентних міркувань про 
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позитивний вплив приватної власності на розвиток і функціонування 

громадянського суспільства, що ставав предметом наших досліджень [160; 

164; 175].  

Підводячи проміжний підсумок в питанні щодо виникнення приватної 

власності, її впливу на розвиток громадянського суспільства, а також 

унормування права на приватну власність як однієї з ключових засад 

конституційних основ розвитку та функціонування громадянського 

суспільства, можна стверджувати, що нині приватна власність є як 

економічною основою громадянського суспільства, так і сферою особистого 

комфорту кожного його члена, так і межею втручання держави у приватні 

справи.  

Цінність права власності для громадян і громадянського суспільства 

зумовлює його закріплення в конституціях та законах. При цьому, зарубіжні 

конституційні моделі закріплення права власності, похідних від нього прав, а 

також порядку й кордонів обмеження цих прав різняться. Зокрема, різниться 

обсяг і форма закріплення відповідних прав: у повоєнних конституціях вони 

закріплюються як засадничі принципи, а у нових конституціях містяться 

детальні приписи щодо різних видів і типів права на власність і інших 

споріднених прав людини. 

Так, наприклад, ст. 64 Конституції Польщі гарантує кожному право на 

власність, інші майнові права та право спадкування. При цьому, право 

власності може бути обмежене лише на підставі закону і в обсязі, яким не 

порушується сама сутність права власності. Конституція Бразилії гарантує 

право приватної власності (XXII), встановлює, що «власність повинна 

виконувати соціальну функцію (XXIII), передбачає можливість експропріації 

власності виключно на основі закону, в випадках необхідності, соціальної 

користі, чи невідворотної публічної загрози, та з обов’язковим 

відшкодуванням (XXIV-XXV), забороняє стягнення дрібної сільської 

власності, якою користується родина, за борги (XXVI), гарантує право 

інтелектуальної власності (XXVII), право спадкування (XVIII), а також 
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передбачає захист прав споживачів (XXXII). Конституція Японії в ст. 29 

гарантує право приватної власності й визначає, що приватне майно може 

бути використаним в приватних інтересах лише за справедливу компенсацію 

[128].  

Не є виключенням із загальносвітової практики унормування права 

приватної власності й Конституція України. Вона визнає та гарантує 

громадянам не лише право власності, а й можливість користуватися іншими 

видами власності (державної та комунальної) для задоволення своїх законних 

інтересів. Так, відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право 

володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами 

своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності 

набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення 

своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та 

комунальної власності відповідно до закону. Водночас право власності не 

може бути використане на шкоду громадянському суспільству [132]. 

Передбачене Основним Законом право власності належить до 

абсолютних цивільних прав. Кожен, хто не є власником майна, не вправі 

створювати перешкоди власнику у здійсненні належного йому права, а також 

вчиняти будь-які дії, що спрямовані на порушення чи обмеження 

правомірностей власника щодо володіння, користування та розпорядження 

майном [131; c. 303]. 

Разом із тим, право приватної власності, становлячи важливу цінність 

для громадянського суспільства, стає елементом розвитку та функціонування 

громадянського суспільства при використанні його потенціалу в інтересах 

цього суспільства та його окремих членів. Це підтверджується й тим, що за 

природою свого походження громадянське суспільство стає результатом 

визрівання економічних, соціально-станових, духовних, етичних, політичних 

умов життя, що сприяють «вільній діяльності та реалізації, перш за все, 

приватних інтересів громадян та їх природних прав і свобод» [47; c. 56]. При 

цьому, надзвичайно важливим, хоча й недостатньо дослідженим у науці 
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вітчизняного конституційного права, чинником утвердження та розвитку 

громадянського суспільства є не лише приватна власність, а й усі інші види 

власності та багатоманітність форм її конституційного буття й гарантування. 

У цьому сенсі важливо не обмежуватися виключно положеннями 

Основного Закону та конституційно-правової науки, а й звернутися до 

напрацювань учених-цивілістів і положень чинного цивільного 

законодавства. Зокрема, Н. Кузнєцова вважає, що домінуюча більшість 

характерних для громадянського суспільства ознак відображено в чинному 

Цивільному кодексі України, покликаному забезпечити нормальне 

функціонування і розвиток громадянського суспільства, тобто самостійної, 

незалежної від держави субстанції. Самостійність, незалежність, 

ініціативність приватних осіб можна забезпечити лише за умови визнання 

природного, об’єктивного (наднормативного) характеру цивільних прав як 

таких, що зумовлюються життям. Саме тому майнові й немайнові відносини, 

засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій 

самостійності його учасників, які становлять предмет цивільно-правового 

регулювання й основу громадянського суспільства, повинні бути 

врегульовані Цивільним кодексом відповідно до його основоположних 

принципів. 

При цьому, на думку вченої, Основними засадами цивільного права, 

законодавчо закріпленими у ст. 3 Цивільного кодексу України, є: 

неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя фізичних 

осіб; неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, 

передбачених законом; свобода договору, свобода підприємництва, 

забезпечення судового захисту в разі порушення права, добросовісність, 

розумність, справедливість [147; c. 53; 403]. 

Як уже зазначалося, приватна власність є економічною основою 

громадянського суспільства, але це не заперечує важливості інших форм 

власності – державної, комунальної та ін. Забезпечення рівності та 



 188 

захищеності всіх цих форм власності, а також розвиток ринкових відносин є 

пріоритетним предметом співпраці громадянського суспільства та держави.  

До того ж, у процесі такої правозахисної діяльності громадянське 

суспільство та його інститути отримують нового партнера для побудови 

рівноправних відносин із державою – суб’єктів господарської діяльності, які, 

відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство», 

виступають «інструментарієм гармонізації публічних і приватних інтересів у 

країні» [348; c. 6]. Тобто взаємодія громадянського суспільства та держави 

посилюється компонентом, який прийнято називати узагальнюючим 

терміном «бізнес». 

Окрім приватної власності та всіх інших форм власності, для розвитку 

громадянського суспільства важливим чинником є й наявність ліберальної, 

або ж ринкової економіки. Українські вчені слушно відзначають, що ринкова 

економіка сприяє множині процесів, життєво необхідних для суспільства, а 

саме: економічному зростанню, підвищенню рівня добробуту, що забезпечує 

стійкість демократичних інституцій; привчає людей до самостійності у 

виборі шляхів і пріоритетів та відповідальності при розв’язанні суспільно 

значущих проблем; утверджує громадян в прийнятності та бажаності 

толерантних, договірних відносин; формуванню солідарності громадянського 

суспільства для захисту громадських інтересів і цінностей від 

недобросовісних суб’єктів господарської діяльності [232; c. 58]. 

Також можна стверджувати про глобальні тенденції зменшення 

втручання держави не лише у справи громадянського суспільства, а й 

бізнесу, що наближує останні одне до одного й на перспективу може стати 

причиною для їх злиття в шкалі виміру «державний сектор» – «недержавний 

сектор». Міжнародні інституції усе частіше висувають основною умовою 

інвестування та кредитування т.з. «частково демократичних країн» 

зменшення державного сектору в економіці. Витоки цього Ф. Фукуяма 

знаходить в ідеології «Вашингтонського консенсусу» чи «неолібералізму», 
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який часто ставав предметом критики не лише антиглобалістів, але й 

багатьох відомих економістів. 

Загалом позитивно оцінюючи теорію «неолібералізму» та її позитивний 

вплив на громадське життя, Ф. Фукуяма робить висновок, що «хоча держави 

і потребували обмежень у певних сферах, їм потрібне було посилення в 

інших. … У результаті у багатьох країнах реформи, що лібералізували 

економіку, не виправдали очікувань» [397; c. 18-19]. Очевидно, що на шляху 

«роздержавлення» економіки і розбудови громадянського суспільства ці 

уроки слід пам’ятати й Україні.   

Разом із тим, лібералізація суспільно-політичного життя без 

відповідних економічних реформ позбавляє громадянське суспільство 

економічного базису для його розвитку, призводить до зубожіння пересічних 

громадян і демотивує їх громадську активність, або ж радикалізує її. У цьому 

сенсі слід погодитись із застереженнями, висловленими Ф. Шміттером і 

Террі Ліном Карлом, що політична свобода та свобода асоціацій не може 

ототожнюватися з економічною свободою. Право брати участь в 

колективному прийнятті рішень, на думку вчених, не включає права на 

приватну власність, а політична лібералізація не містить у своїй дефініції 

економічної лібералізації, тобто скорочення державного втручання в 

економіку [57; c. 80-81].  

Очевидно, що задля демократизації та лібералізації економіки держава 

має надати для громадян більше можливостей для участі в економічному 

житті країни. При цьому, найбільш важливими для людей є, у першу чергу, 

питання місцевих бюджетів. Це зумовило пошук нових форм участі 

громадян, інститутів громадянського суспільства і громадянського 

суспільства в цілому в сфері раціонального впливу на визначення пріоритетів 

формування та реалізації місцевих бюджетів. Ідеться про таку модель 

взаємодії громадянського суспільства та місцевих громад, як 

партиципаторний бюджет.    
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 Громадянський (партиципаторний) бюджет є порівняно новою, але 

досить ефективною формою взаємодії громадянського суспільства та його 

інститутів з органами місцевого самоврядування. Щороку цей вид 

громадської активності знаходить усе більше своїх прихильників у 

Європейському Союзі та інших державах з розвиненим громадянським 

суспільством. 

Ідея громадянського (партиципаторного) бюджету зародилась і була 

апробована у 1987-1997 рр. в Латинській Америці. Його «батьківщиною» 

вважається бразильське місто Порто-Алегра. Після вдалої практики 

застосування інститутом громадянського бюджету в Порто-Алегра в 1997-

2000 рр. цей досвід був поширений у 138 громадах Бразилії. Нині практика 

партиципаторних бюджетів зберігає свою актуальність і поширюється в 

Бразилії далі. 

У XXI ст. громадський бюджет поширився в Бельгії, Великій Британії, 

Голландії, Данії, Іспанії, Італії, Німеччині, Португалії, Франції, Швейцарії, а 

також в окремих країнах Африки (Камерун) і Азії (Шрі-Ланка). У Польщі 

громадянський бюджет був запроваджений в 2011 році в курортному місті 

Сопот. Нині партиципаторні бюджети існують майже у всіх великих містах 

Польщі – Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані, Любліні, Зеленій Гурі та ін. 

[430]. 

Зміст інституту партиципаторного бюджету полягає в тому, що 

громадяни й інститути громадянського суспільства формують громадську 

ініціативу (відкриття нового скверу, ремонт дороги, створення парку для 

собак тощо) чи ж підтримують ініціативи, висловлені представницькими 

органами зміни, та збирають на її підтримку підписи членів громади. 

Місцевий бюджет, крім захищених статей, в частині розвитку міста 

розподіляється в залежності від питань, які найбільше турбують громаду та 

отримали їх схвалення через голосування, у тому числі й через глобальну 

мережу Intrnet. 

Перевагами громадського (партиципаторного) бюджету, на наш погляд, 
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є: а) забезпечення прозорості видатків місцевого бюджету на розвиток 

територіальної громади, упередження корупції; б) гарантування 

транспарентності видатків із місцевого та громадського контролю за їх 

освоєнням; в) поглиблення інтеграції громадянського суспільства та 

зростання соціального капіталу на рівні територіальної громади; г) зростання 

ідентифікації громадян і інститутів громадянського суспільства з 

територіальною громадою та місцем постійного проживання чи перебування; 

ґ) забезпечення дієвого і зрозумілого механізму участі громадян і інститутів 

громадянського суспільства в публічному управлінні; д) збільшує довіру 

громадян і інститутів громадянського суспільства до органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб; е) забезпечує сталу і прозору взаємодію 

громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування і їх 

посадових осіб та бізнесу; є) сприяє модернізації місцевого самоврядування 

на засадах децентралізації та субсидіарності.    

Вбачаємо, що громадський бюджет є перспективним механізмом 

взаємодії громадян і інститутів громадянського суспільства з органами і 

посадовими особами місцевого самоврядування в Україні. Він може бути 

запровадженим в Україні в процесі реформування місцевого самоврядування 

та територіальної організації публічної влади на засадах їх децентралізації. 

Так, на нашу думку, громадянський (партиципаторний) бюджет має 

перспективи для запровадження насамперед у м. Києві та таких містах, як: 

Харків, Одеса, Львів, Дніпропетровськ. Не менш привабливою ідея 

запровадження партиципаторного бюджету може виявитися й для потужних 

курортних міст України (Трускавець, Моршин, Сатанів і ін.). 

Отже, приватна власність і визнання та гарантування рівності всіх 

інших форм власності, а також можливість застосовувати їх на користь 

суспільства та людини в умовах ліберальної економічної системи,  

залишається нині не лише універсальною конституційною цінністю, а й 

важливим компонентом конституційних засад ефективного розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в Україні. При цьому, категорія 
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власності, з’явившись у ХVII – ХІХ ст., як магістральна передумова розвитку 

громадянського суспільства – добровільного об’єднання власників із метою 

забезпечення непорушності їх права власності, – утвердилася на сьогодні в 

конституціях і стала важливим компонентом успіху конституційного 

державотворення та правотворення. 

 

2.3. Основні етапи становлення та розвитку конституційних основ 

громадянського суспільства в Україні  

 

Виникнення та розвиток громадянського суспільства від ідеї – до 

практики унормування в конституціях та реалізації в конституційній 

правотворчій і правозастосовній практиці є не менш важливим здобутком 

цивілізаційного розвитку ніж поява писемності, перехід від політеїзму до 

монотеїзму, винахід пороху у військовій справі, утвердження 

конституціоналізму та конституцій, утвердження верховенства права тощо. У 

цьому сенсі можна погодитись із О. Лейстом, який поділяв усю історію 

людства та права на дві основних епохи: 1) станового (кастового) 

суспільства, заснованого на правовій нерівності членів суспільства і 2) 

громадянського суспільства, що ґрунтується на рівності його членів [154; c. 

106]. Але така лінійність генезису громадянського суспільства в контексті 

світової історії, на наш погляд, є умовною. 

Разом із тим, досліджуючи генезис громадянського суспільства та 

конституційних засад його розвитку та діяльності, слід враховувати 

щонайменше три обставини. По-перше, утвердженню феномену 

громадянського суспільства сприяє значна кількість причин і підстав. Можна 

погодитись із О. Петришиним, що становлення демократичного суспільства 

та правової держави є найважливішими умовами виникнення громадянського 

суспільства [85; c. 469]. Справедливим буде й твердження про вплив на 

громадянське суспільство конституціоналізму, й навпаки. Так, А. Крусян 

звернула увагу, що у французькій Декларації прав і свобод людини і 
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громадянина 1789 р. вперше закріплюються «природні і невід’ємні права 

людини», до яких належать: «свобода, власність, безпека і опір гнобленню» 

[146; c. 35].  

Але, окрім цих і виявлених у попередньому підрозділі чинників, для 

кожної окремо взятої країни чи групи країн (регіонів) були властиві й свої 

«критичні» чинники, що спонукали до утвердження громадянського 

суспільства. Так, до прикладу, в Польщі, яка в 80-х роках XX ст. входила до 

т.з. «соціалістичного табору», розбудові громадянського суспільства, яке 

врешті й повернуло Польщу в лоно Західної цивілізації, активно сприяла 

католицька церква та діяльність Папи Івана Павла II, який тривалий час був 

лідером громадської думки поляків. І це не єдиний приклад впливу церкви 

[165; c. 124-128] та інших чинників, властивих окремим державам, на 

утвердження та розвиток громадянського суспільства. Зокрема, А. 

Фергюссон виокремлював навіть такі з них, як вплив клімату і географічне 

місце розташування [389; c. 173-187]. Тому процес утвердження та розвитку 

громадянського суспільства не є синхронним для всіх держав і народів світу. 

По-друге, генезис громадянського суспільства, як і будь-який інший 

соціальний процес, має суперечливий характер і не повинен розглядатися 

лише як невпинний прогрес, рух уперед по висхідній. Шлях держав, що стали 

на шлях розбудови громадянського суспільства, правової держави, 

демократії і верховенства права складний та іноді має зворотний напрямок. 

Зокрема, Дж. Кін зазначав: «Народження та відродження громадянського 

суспільства завжди пов’язане з небезпеками. Воно дарує свободу деспотам та 

демократам рівною мірою» [101; c. 51]. Тому, для генезису громадянського 

суспільства характерними є злети і падіння. 

Подібних прикладів багато і в конституційному розвитку сучасних 

держав. Зокрема, у низці держав Африки (Бенін, Малаві, Південна Африка і 

Замбія), які здобули свою незалежність завдяки активності громадських рухів 

цих країн у другій половині XX ст., на сьогодні, через півстоліття після 

утвердження своєї державності, страждають від низького рівня розвитку 
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громадянського суспільства та політичної активності. Схожі оцінки одна з 

авторів роботи «Демократизація» Н. Леті висловлювала і щодо розвитку 

громадянського суспільства в Україні в період, що наставав після 

Помаранчевої революції 2004 р. і Євромайдану  2013 р. [57; c. 292, 287]. Не 

погоджуючись із песимістичними оцінками перспектив розвитку 

громадянського суспільства в Україні, все ж відзначимо об’єктивність 

твердження про непередбачуваність векторів розвитку громадянського 

суспільства в різних державах і регіонах світу.  

По-третє, ідеї та ідеали громадянського суспільства, їх втілення в 

конституційну правотворчу та правозастосовну практику не завжди є 

однозначними у різних державах і на різних етапах їх розвитку. Так, А. 

Колодій наголошувала, що доктрина громадянського суспільства, яка почала 

формуватися на початку Нового часу, розвивалась і змінювала свій зміст 

паралельно з розвитком суспільної реальності, яку вона позначала. Потім, із 

другої пол. XIX ст. і до другої пол. XX ст., про неї майже забули. А коли у 

80-х роках минулого століття це поняття знову перетворилось на «ключове 

слово інтелектуальних дискусій», виявилось, що не всі вкладають у нього 

однаковий зміст [232; c. 448]. Такою ж розмаїтою та неоднозначною в XXI 

ст. залишається й конституційна правотворча та правозастосовна практика 

щодо розвитку та функціонування громадянського суспільства. Не завжди 

спроби комплексного конституційно-правового регулювання діяльності 

громадянського суспільства завершувалися його розквітом. Іноді, як це було 

у період між Першою і Другою світовими війнами в Європі, надмірний 

регулятивний вплив держави на суспільні відносини утверджував 

тоталітаризм і згортання громадянського суспільства. 

Зазначене дозволяє зробити висновок про складність проблеми 

періодизації основних етапів становлення та розвитку конституційних основ 

громадянського суспільства в Україні. Адже слід врахувати особливості 

конституційного розвитку українського державотворення та правотворення в 

контексті генезису західної моделі конституціоналізму, погляди вчених-
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конституціоналістів щодо генезису громадянського суспільства в Україні та 

особливості кожного з його етапів.             

Українські та зарубіжні вчені по-різному підходять щодо періодизації 

генезису громадянського суспільства як в світі в цілому, так і в окремих 

країнах загалом, включаючи й Україну. Це зумовлюється відмінністю в 

теоретико-методологічних підходах до періодизації явищ конституційного і 

політико-правового життя у різних наукових школах, різницею в критеріях, 

обраних за основу розмежування різних періодів, а також складністю 

розмежувати генезис доктрини громадянського суспільства та 

конституційної правотворчої й правозастосовчої практики розвитку і 

функціонування громадянського суспільства.   

Найбільш відомою теорією генезису громадянського суспільства нині 

можна вважати теорію професора Каліфорнійського університету Дж. 

Александера «Громадянське суспільство -I, -II, -III» [425]. Її зміст полягає в 

виділенні трьох епох історії теорії та практики громадянського суспільства в 

світі.     

«Громадянське суспільство – І» (як соціальний феномен, і як теоретична 

концепція) охоплює період із кінця XVII до І половини XIX століття. Його 

основні теоретичні положення були сформульовані такими видатними 

мислителями, як: Дж. Лок, А. Фергюссон, Ш.-Л. Монтеск’є, І. Кант, Ф.-Г. 

Гегель, А. де Токвіль. На практиці це було молоде буржуазно-демократичне 

суспільство з романтичними ліберальними поглядами на свободу, рівність, 

демократію, повагою до приватної власності та підприємницької ініціативи, 

що прагнуло об’єднуватись у асоціації для захисту своїх законних інтересів, 

прав і свобод. Разом із тим, «Громадянське суспільство – І» уже вміло 

відстоювати, у тому числі й через активний громадський опір деспотії, свої 

цінності та права, а також спромоглося на закріплення в білях про права та 

конституціях межі втручання держави у суспільне життя та її обов’язки 

перед громадянським суспільством. 
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   Період «Громадянське суспільство – ІІ», на думку Дж. Александера,  

триває з середини ХІХ і аж до другої половини ХХ ст. Цей період можна 

охарактеризувати як кризу теорії та практики громадянського суспільства та 

ревізію його цінностей. 

З одного боку, стрімкий розвиток безпосередньої та парламентської 

демократії та визнання за народом всього обсягу повновладдя, а також 

закріплення такого порядку здійснення влади у країні та організації 

суспільного життя в конституціях, призводить до послаблення впливу ідей 

громадянського суспільства на тогочасну правотворчу й правозастосовчу 

практику. На початку XX ст. світ підкоряється чітким дефініціям і 

конституційно-правовим процедурам. Натомість, аксіологічна природа 

громадянського суспільства зазнає в Європі та, частково в США, занепаду 

під впливом кризи ідей лібералізму. 

З другого боку, тогочасне суспільне життя під впливам ідей К. Маркса і 

Ф. Енгельса та їх послідовників про виробничі сили і відносини та класову 

державу, а також з огляду на хвилю соціалістичних революцій, що 

прокотилися в Росії, Німеччині та Угорщині на початку минулого століття, та 

посилення авторитарних, тоталітарних і мілітаристських режимів у 

міжвоєнний період, потребували нових ідеалів і сенсів. На жаль, суспільства 

знаходять ці сенси не в громадянському суспільстві та ліберальній 

демократії, а в фашизмі, націоналізмі та сталінізмі. Громадянське суспільство 

трансформується в СРСР, нацистській Німеччині, фашистській Італії та 

хортистській Угорщині в найгіршу модель корпоративного суспільства.           

«Громадянське суспільство – ІІІ», на думку Дж. Александра, 

розпочалося після Другої світової війни і триває до сьогоднішнього дня. 

Воно ознаменувалося відродженням і модернізацією ідеалів і доктрини 

громадянського суспільства, впровадженням її в конституції та політико-

правове життя не лише демократичних країн Західної Європи і Північної 

Америки, а й нових держав, і навіть континентів (Австралія, Африка, Азія). У 



 197 

70-80-х роках XX ст. ідеї громадянського суспільства були привнесені через 

масові громадянські рухи в конституційне життя більшості держав світу.  

Слід визнати універсальність і привабливість наведеної теорії. Утіт, її 

очевидною вадою є те, що вона хронологічно завершується в XX ст. і не 

враховує особливостей генезису громадянського суспільства в Україні та 

інших пострадянських республік.   

Власні концепції генезису громадянського суспільства обґрунтовують і 

вітчизняні правознавці. При цьому, правознавці враховують особливості 

генезису українського конституціоналізму, конституційного права та 

Конституції України. Для прикладу, можна згадати періодизацію розвитку 

конституціоналізму, запропоновану А. Крусян, яка виділила наступні його 

етапи: 1) період 1917 – 1921 рр., коли Україна виборювала свою незалежність 

і вперше з’являються демократичні держави українського народу – УНР і 

ЗУНР; 2) радянський період (1921 – 1991 рр.) – утворення радянської 

України; 3) пострадянський період (1991 – 1996 рр.), що починається з часу 

проголошення незалежності України і завершується прийняттям Конституції 

України; 4) сучасний період (1996 р. – до сьогодні), характеризується 

подальшими конституційними реформами «в напрямі формування сучасного 

українського конституціоналізму» [146; c. 18-19]. Ця періодизація може бути 

використана і для генезису конституційних засад розвитку громадянського 

суспільства в Україні.  

Також слід врахувати особливості історії Конституції України. Адже 

саме в Основному Законі унормовуються засади розвитку та функціонування 

громадянського суспільства в Україні. На думку В. Федоренка, історію 

розроблення, прийняття, реалізації та модернізації Основного Закону умовно 

можна поділити на п’ять основних періодів: перший період (1990 –1996 

роки) ознаменувався здобуттям незалежності України, складним процесом 

підготовки проекту Конституції та прийняттям Конституції України 

1996 року; другий період (1996 – 2004 роки) став періодом реалізації 

Конституції України 1996 рік, коли більшість її положень були втілені в 
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життя (запроваджено інститут омбудсмана, конституційної юстиції тощо); 

третій період (2004 – 2010 роки) позначився процесом внесення змін і 

доповнень до Конституції України (конституційною реформою), 

масштабною конституційною кризою 2007 – 2010-х років і пошуком 

легітимних шляхів удосконалення розбалансованого Основного Закону; 

четвертий період (2010 – 2013 роки), період т. з. «конституційної 

контрреформи» позначився визнанням 30 вересня 2010 року рішенням 

Конституційного Суду України № 20-рп неконституційним Законові України 

«Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року та 

поверненням чинності Конституції України у редакції 28 червня 1996 року, а 

також роботою Конституційної Асамблеї в 2012 – 2013-х роках щодо 

модернізації Основного Закону; п’ятий період (2013 рік – донині) 

ознаменувався Революцією Гідності 2014 року, поверненням дії окремих 

положень Конституції України у редакції 2004 року, анексією РФ Криму та 

загостренням військово-політичної ситуації в Донецькій і Луганській 

областях, виборами Президента України та започаткуванням роботи 

тимчасової спеціальної парламентської комісії щодо напрацювання 

пропозицій про внесення змін до Основного Закону [386; c. 15-17]. На наш 

погляд, наведені періоди генезису Конституції України загалом корелюються 

з основними етапи розвитку конституційних основ громадянського 

суспільства в нашій державі.  

Разом із тим, періодизація генезису конституційних засад розвитку та 

функціонування громадянського суспільства є складнішою, оскільки її не 

можна прив’язати лише до появи різних форм національної державності чи 

конституційних актів. Конституції на різних етапах цивілізаційної історії 

людства стають як причиною, так і наслідком розвитку громадянського 

суспільства. З певною мірою це твердження буде справедливе і для держав, 

які з’являються як результат консолідації народів і розвитку в них 

повноцінного громадянського суспільства. Це не лише приклад утворення 

Держави Ізраїль у 1948 р., а й історія державотворення України й інших 
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постсоціалістичних і пострадянських республік, що почали з’являтися на 

хвилі піднесення національної самосвідомості поневолених народів Європи в 

кінці 90-х років XX ст.    

Зазначене зумовлює специфіку генезису громадянського суспільства та 

його періодизацію в правовій науці. Разом із тим, подібні дослідження 

існують, а їх результати заслуговують на увагу. Так, С. Дроб’язко пропонує 

поділяти генезис громадянського суспільства на п’ять етапів: 1) генезис 

громадянського суспільства в Стародавній Греції в VI ст., пов’язаний із 

реформами Солона, якими було встановлено рівність перед законом 

повноправних громадян, як учасників майнових і політичних відносин; 2) 

розвиток громадянського суспільства в Стародавньому Римі, який 

ґрунтувався на високому рівні функціонування римського права, визнанні 

приватної власності та запровадженні принципу справедливості в розбудові 

відносин між громадянами Риму; 3) започаткування розвитку громадянського 

суспільства в Англії, що започатковується з часів прийняття у 1215 р. 

Великої хартії вольностей і ознаменувався запровадженням конституційних 

основ парламентаризму та поступовим виокремленням громадянського 

суспільства з держави; 4) розбудова громадянського суспільства на тлі 

Великої Французької революції та на підставі Декларації прав людини і 

громадянина Франції 1789 р., яка проголосила свободу, справедливість, 

рівність, підконтрольність держави суспільству, недоторканість приватної 

власності та інші засадничі принципи громадянського суспільства; 5) 

сучасний етап розвитку громадянського суспільства, започаткований після 

Другої світової війни й ознаменований утвердженням міжнародних гарантій 

розбудови громадянського суспільства в Статуті ООН, Загальній декларації 

прав людини 1948 р. й інших міжнародних угодах [72; c. 22]. Така 

періодизація генезису громадянського суспільства має розгорнутий характер. 

Але три із п’яти виявлених С. Дроб’язком етапів присвячені протоісторії 

громадянського суспільства, а сама періодизація обривається до настання 
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відродження ідей і практик громадянського суспільства, зарахованих Дж. 

Александром до «Громадянського суспільства – ІІІ».  

Змістовна періодизація громадянського суспільства обґрунтовується й 

П. Любченком. Цей вчений наголошує на потребі враховувати, що в кожній 

країні громадянське суспільство розвивалося під впливом комплексу 

різноманітних чинників, а тому й етапи їх еволюції будуть різними. Таким 

чином, як стверджує П. Любченко, можна говорити лише про певні тенденції 

європейського чи світового характеру, основними серед яких є: а) поява 

витоків громадянського суспільства, заснованих на елементарній 

саморегуляції життя людських спільнот (до XV ст.); б) становлення його 

окремих інститутів (корпорації, релігійні інститути тощо) як відносно 

відокремлених від держави суб’єктів (XV–XIX ст.); в) суперництво й 

поступове зближення держави та інститутів громадянського суспільства на 

основі розуміння взаємозумовленості їх розвитку (XX ст.); г) інтеграція 

державних органів у систему громадянського суспільства в якості основних 

управлінських інститутів і посилення впливу народу на органи публічної 

влади (кінець XX – початок XXI ст.) [187; c. 49]. Не зважаючи на 

універсальність, логічний і завершений характер періодизації генезису 

громадянського суспільства, запропонованої П. Любченком, її аналіз не 

дозволяє пізнати і зрозуміти логіку сучасного генезису громадянського 

суспільства в Україні в 1991 – 2015 рр. 

Варто згадати і про періодизацію становлення та розвитку 

національного законодавства про громадські організації, запропонованого 

О. Ващук. Перший етап (1991 – 1995 роки), на її думку, характеризується 

становленням національного законодавства про громадські організації та 

ознаменувався прийняттям рамкового закону «Про об’єднання громадян» від 

16 червня 1992 року № 2460-ХІІ. На другому етапі (1996 – 1997 роки) 

відбулася конституціоналізація громадських організацій, яка виразилася в 

закріпленні на конституційному рівні основних принципів їх правового 

статусу. Третьому етапу (1998 – 2001 роки) властиве корегування 
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національного законодавства шляхом прийняття ряду законів, які регулюють 

правове положення окремих видів громадських організацій. Та четвертий 

сучасний етап (з 2002 року) характеризується гармонізацією національного 

законодавства з європейськими та світовими стандартами; розроблення 

законопроектів із метою врегулювання правового положення громадських 

організацій (законопроекти «Про громадські організації», «Про 

непідприємницькі організації» тощо) [22; c. 5]. Існують і інші періодизації 

генезису громадянського суспільства та його інститутів, які лише 

підтверджують різноманітність поглядів учених на цю проблематику. 

На наш погляд, генезис конституційних основ громадянського 

суспільства в Україні налічує дев’ять основних етапів: перший етап (IX – 

XVII ст.ст.) – формування первинної громадської спільноти, заснованої на 

засадах так званої «вічевої демократії» за часів Київської Русі; другий етап 

(XVII – поч. XX ст.) – утвердження самоврядних козацьких громад і 

закріплення конституційних основ їх розвитку та збереження в 

Конституції Пилипа Орлика 1710 р., розвиток українських громад під 

впливом державного права Австро-Угорщини, Німеччини, Польщі, Росії та 

Румунії; третій етап (1917 – 1921 рр.) – закріплення плюралістичних 

основ розвитку громадянського суспільства у конституційних актах доби 

національно-визвольних змагань в Україні; четвертий етап (1921 – 1991 

роки) – утвердження в колишньому СРСР радянської державно-партійної 

моделі корпоративної держави, в якій всі громадські спільноти були 

зрощеними із КПРС; п’ятий етап (1991 – 1996 рр.) – утвердження в 

незалежній Україні прозахідного громадянського суспільства та 

закріплення у Конституції України 1996 р. основ його розвитку і 

функціонування; шостий етап (1996 – 2004 рр.) – еволюційний розвиток 

громадянського суспільства та унормування конституційного статусу його 

інститутів у спеціальних законах; сьомий етап (2004 – 2010 р.р.) – якісні 

трансформації громадянського суспільства та його інститутів під впливом 

Помаранчевої революції 2004 р., розвиток конституційного законодавства 
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про інститути громадянського суспільства; восьмий етап (2010 – 2013 рр.) 

– посилення регулятивного впливу держави на розвиток громадянського 

суспільства, формалізація залучення інститутів громадянського 

суспільства до участі в управлінні державними справами та затвердження 

авторитарного режиму В. Януковича; дев’ятий етап (2013 р. – донині) 

характеризується пробудженням під впливом Євромайдану 2013 р. і 

Революції Гідності 2014 р. громадянського суспільства та його інститутів, 

безпрецедентною активністю волонтерських рухів і інших стихійних 

суспільних рухів із метою захисту української державності та реалізації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Перший і частково другий етап запропонованої нами періодизації 

дозволяє виявити витоки українського громадянського суспільства, а 

наступні етапи дають уявлення про логіку та послідовність становлення, 

розвитку та вдосконалення конституційних основ діяльності 

громадянського суспільства в Україні. Зупинимось на характеристиці 

визначених етапів. 

Перший етап (IX – XVII ст.) характеризується утвердженням 

прототипу громадянського суспільства, що мало родоплемінний характер і 

ґрунтувалося на засадах «вічевої демократії» за часів Київської Русі та 

Галицько-Волинського князівства та занепадом громад під час 300-літнього 

періоду бездержавності, у так звані «темні віки». 

Складно знайти чітку та однозначну точку відліку появи на 

Українських землях публічних спільнот, які дали початок визріванню 

самоврядних громад, а з часом і громадянського суспільства. Свого часу М. 

Грушевський зазначав: «Починаючи з VII ст., а може, і ще з VIII ст. до Р.Х., 

на Чорноморському узбережжі почали обживатися греки, які переселились 

сюди із різних своїх міст, тікаючи від міжусобних війн… Так з’явилися 

грецькі міста-колонії на нашому побережжі: Тір на лимані Дністра, Ольвія на 

лимані Дніпра, Херсонес поблизу теперішнього Севастополя, Феодосія – де й 

зараз знаходиться, Пантікапей – нині Керч, Фанагрія на протилежному березі 
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проливу» [49; c. 12]. Населення грецьких колоній-полісів привнесло на 

територію України не лише еллінську культуру, а й традиції громадського 

управління полісами. Ці традиції отримали своє поширення в корінних 

народів. Зокрема, М. Грушевський стверджував, що «були такі випадки, коли 

цілі племена переймали грецький норов, змішувалися з греками, 

запозичували їх віру і звичаї» [49; c. 13].  

Пізніше грецькі міста-колонії на Чорноморському узбережжі стали 

форпостом римського впливу  у цьому регіоні. Але, уже в III – IV ст. н.е. 

зникли під натиском степових кочових племен – кемерійців, скіфів, сарматів, 

аланів і ін., які були далекими від еллінської культури і ідеалів koinonia 

politike і poli., а їх норови були дикими не тільки щодо чужинців, а й між 

собою. 

Тривалий час українські землі були полем для з’ясування відносин між 

різними народами, культурами і релігіями. Відомих пам’яток права щодо 

облаштування суспільного життя в той час ученими не віднайдено. Історія 

цього періоду є предметом численних досліджень науковців минулого і 

сучасності та залишається мало дотичною до проблематики нашої наукової 

розвідки. Зазначимо лише, що К. Порфірородний близько 950 р. згадував у 

своїх літописах українські племена: ульців, древлян, лучан і Київську Русь 

[49; c. 21]. Це дозволяє стверджувати, що перші спільноти українців 

(громади) з’являються та отримують свій розвиток у IX – XVII ст. 

Академік П. Толочко зазначав про цей період зародження вітчизняного 

державотворення наступне: «У IX ст. в центрі європейського материка 

утворилася нова велика держава східних слов’ян. Історичним її ядром стало 

Середнє Подніпров’я, де традиції політичного розвитку сягали ще скіфських 

часів. В історичній літературі найчастіше зустрічається назва «Київська 

Русь», оскільки центром цієї східнослов’янської держави впродовж багатьох 

століть був Київ» [372; c. 5]. 

Утворення Київської Русі ознаменувало собою перехід до феодального 

суспільного ладу з високим рівнем стратифікації тогочасної спільноти, на 
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чолі якої стояв князь. Серед основних соціальних прошарків Київської Русі 

літописи («Правда Ярославовичів», «Руська Правда», «Статути» Володимира 

Мономаха і ін.) і більш пізні наукові дослідження (М. Костомаров, М. 

Грушевський, Д. Лихачов, Б. Рибаков, М. Тихомиров, П. Толочко і ін.) 

виокремлювали смердів, людей, закупів, родичів, челядь, наймитів – 

«челядних» і «закупних», холопів, ізгоїв, старців, «стару чадь», княжу 

дружину, «кращих мужів», бояр – «великих» і «менших». Окрему впливову 

соціальну групу після хрещення Київської Русі в кін. X ст. складало «біле» і 

«чорне» духовенство. 

Очевидно, що в основу стратифікації тогочасного слов’янського 

суспільства було покладено не лише майновий стан членів суспільства, а й їх 

функціональне призначення в суспільстві, рід занять. При цьому, структура 

тогочасного суспільства в містах і селах за часів Київської Русі суттєво 

відрізнялася. Зокрема, сільська община («верв», «мир», «село»), яка існувала 

в межах різних типів поселень («село», «сільце», «погост», «двір», «дім», 

«деревня») мала здебільшого патріархальний характер, зберігалася кругова 

порука за злочин, скоєний членом сільської громади. Разом із тим, «Руська 

Правда» уже згадувала про селянську власність, зокрема, про недоторканість 

худоби смерда [372; c. 171].  

Натомість общини міст («градів») (Київ, Чернігів, Галич, Острог, 

Теребовль, Луцьк і ін.) у цей час були представлені, окрім аристократії та 

духовенства, також селянами, ремісниками, торгівцями. До того ж, міста 

часів Київської Русі були як державними, так і церковними (Полоний, 

Синелець і ін.). Напередодні монголо-татарської навали общини великих міст 

(Київ, Чернігів і ін.) мали характер середньовічних міських громад, подібний 

до громад міських полісів Західної Європи.  

Особливістю громад Київської Русі стало: а) високий рівень їх 

соціальної стратифікації; б) унормування їх життєдіяльності нормами 

«Правди Ярославовичів», «Руської Правди», інших писаних кодифікованих 

джерел права; в) спеціалізація функціонування громад (сільські та міські; 
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державні й духовні; аграрні, промислові, ремісницькі тощо). До того ж, 

розвитку громад у цей період сприяла й т.з. «вічова демократія», яка 

забезпечувала участь заможних людей у врядуванні, хоча, на думку А. 

Янчука, відігравала різну роль і мала різні політико-правові наслідки [423; c. 

16]. На жаль, на відміну від громад, цехів і ганз Західної Європи, які з часом 

трансформувалися в громадянські суспільства, громади слов’ян були 

зруйновані монголо-татарами, їх еволюція була перервана на тривалий час.       

Не менш високим виявився й рівень розвитку громад у Галицько-

Волинському князівстві або ж Руському королівстві, яке існувало в XII – XIV 

століттях. Князівство, подібне до Київській Русі, мало соціально-

диференційовану структуру. Поряд із князем, боярами, шляхтою, «ліпшими 

мужами», об’єднаними в «патриціат», і духовенством, основу громад 

Галицько-Волинського князівства складали селяни – «смерди») і міське 

населення – «прості люди». Водночас, перманентне протистояння з 

Польщею, Литвою та Угорщиною сприяло мілітаризації громад Руського 

королівства, які часто мали характер військових організацій. 

Із занепадом української державності в XIII – XIV ст. та настанням 

розвитку самоврядних громад аж до часів Козаччини призупинився, а 

подекуди й пішов у зворотному напрямі. Відродження ідей і практик 

самоврядних громад в Україні відбувається лише в XVII ст. Просторово-

хронологічні рамки цього періоду охоплюють територію сучасної України, 

яка у різні часи входила до складу Австро-Угорської, Російської та 

Оттоманської імперій, а пізніше – також до складу Польщі та Румунії, після 

відродження національної державності за наслідками Першої світової війни, 

та започатковується з відомої Конституції П. Орлика 1710 року й сягає доби 

національно-визвольних змагань часів УНР, Гетьманату та Директорії в 

першій чверті XX ст. 

Йдеться про другий етап (XVII – поч. XX ст.) генезису конституційних 

основ розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні. 

Його зміст визначається утвердженням козацьких громад за часів Козацької 
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держави і закріпленням конституційних основ їх розвитку та збереженням у 

Конституції Пилипа Орлика 1710 р., а також занепадом Козаччини і 

подальшим розвитком українських громад під впливом державного 

(конституційного) законодавства країн, до складу яких у різний час входили 

українські землі (Австро-Угорщина, Німеччина, Польща, Росія, Румунія). 

Як відомо, за Козацької доби суспільне життя в Україні ґрунтувалося 

на низці договорів і «козацьких конституцій». У цей період ідеї розбудови 

козацьких громад мали свій розвиток у Зборівському договорі 1649 р., 

Березневих статтях 1654 р., Переяславських конституціях 1659 р., 

Батуринських конституціях 1663 р., Московських конституціях 1665 р., 

Глухівських конституціях 1669 р. та ін. Ці акти стали комбінацією 

адміністративних актів і військових договорів і мали на меті збереження 

самоврядності козацьких громад, які за відсутності національної державності 

здійснювали окремі функції Української держави. 

Але по-справжньому знаковою для конституційного розвитку 

громадянського суспільства в Україні стала Конституція Пилипа Орлика. 

Видається, що ідея створення Конституції Пилипа Орлика 1710 року 

ґрунтувалася на прагненні легітимізувати тогочасну Козацьку Державу не на 

основі держави в межах традиційних кордонів, а на основі козацької громади 

– праобразу сучасного дієвого громадянського суспільства. 

Залишаючи поза межами цього дисертаційного дослідження питання 

першості Конституції Пилипа Орлика 1710 року серед інших конституцій 

країн Європи і світу, відзначимо значний потенціал цього конституційного 

документа для утвердження та розвитку громадянського суспільства, 

природних прав людини і громади, а також елементів демократії участі на 

засадах т.з. «козацької демократії». Так, у пункті VI згаданої Конституції її 

автор розмірковує: «Якщо в незалежних державах дотримуються 

похвального і корисного для публічної рівноваги порядку, а саме – і під час 

війни, і в умовах миру збирати приватні й публічні влади, обмірковуючи 

спільне благо батьківщини, на яких і незалежні володарі у присутності його 



 207 

Величності не відмовлялися підкорити свою думку спільному рішенню 

урядовців і радників, то чому б вільній нації не дотримуватися такого ж 

прекрасного порядку? Він існував у Війську Запорозькому у давні часи за 

старим правом вольностей, стосуючись гетьманату» [129; c. 16].  

Апелюючи до позитивних європейських практик взаємодії суверенів із 

громадами (навряд, чи прикладом для гетьмана П. Орлика служила 

деспотична Російська імперія), а також до природних прав козацької громади 

щодо обрання гетьмана та козацької старшини і контролю за їх діяльності, 

автор Конституції обґрунтовує власне бачення перспективної моделі 

формування тогочасного громадянського суспільства в Україні. У першу 

чергу, П. Орлик звертається до відродження козацьких традицій виборності 

гетьманів і козацької старшини; запровадження постійно діючих козацьких 

рад, що представлятимуть інтереси козаків, а також їх дружин і дітей, та 

збиратимуться три рази на рік – на Різдво Христове, на Великдень і на 

Покрову Найблагословеннішої Богоматері. І, «коли Ясновельможний 

Гетьман запропонує публічній раді щось на обміркування, тоді усі, без 

винятку, муситимуть із чистим сумлінням, відкинувши свої й чужі приватні 

інтереси, без нечестивої заздрості і жадоби помсти, прийняти правильне 

рішення, виконання якого не зашкодить Гетьманській честі, не стане 

публічним тягарем для батьківщини, її розоренням – чого хай не станеться – 

чи бідною» [129; c. 17]. 

До того ж, Конституція 1710 року покладала на Гетьмана обов’язок 

дбати про громаду та її пересічних членів, забезпечувати їх соціальний 

захист. Так, у пункті X Конституції встановлюється, що саме гетьман 

«повинен пильно дбати про те, щоб на рядовий і простий народ не покладали 

надмірних тягарів, утисків і надмірних вимог, бо підштовхнуті ними (люди), 

залишивши свої домівки, відходять, як правило, до чужих країв за межі 

рідної землі, аби полегшити подібні тягарі і шукати життя кращого, 

спокійнішого і легшого» [129; c. 17].  
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Також відзначимо, що запровадження інституту полкових підскарбіїв 

на місцях, яких обирали як козаки, так і «простий люд», засвідчує прагнення 

авторів Конституції гетьмана Пилипа Орлика 1710 року скасувати станову 

диференціацію, властиву тогочасному феодальному українському 

суспільству, та запровадити елементи загального виборчого права. Велика 

надія покладалась на розвиток в Україні ідей Магдебурзького права та 

укріплення споконвічних традицій місцевого самоврядування. 

Слід погодитись із М. Гуренко-Вайцман і Н. Філик, що у цей час в 

Україні формується особливий тип громадянського суспільства, суттєво 

відмінний від свого буржуазного аналогу в країнах Західної Європи. Зокрема, 

має місце думка, що українське «громадянство» походить від «громада», і в 

ньому не бюргерський (буржуазний) і не політичний (citizenship) зміст, а 

спадкоємність форм соціальної взаємодії, народного побуту і менталітету – 

від громади до князівських часів, до громадських організацій і громадського 

самоврядування нашого періоду [50; c. 90]. Тобто, український тип 

громадянського суспільства постав на підставі насамперед духовних 

чинників, пов’язаних із боротьбою за національну державність. 

Разом із тим, не зважаючи на унормування життєдіяльності громад у 

«Руській правді», «Литовських статутах», «Правах, за якими судиться 

малоросійський народ», усі намагання конституювання основ розвитку 

громад в Україні виявилися марними. Як відомо, II Малоросійська колегія на 

чолі з П. Рум’янцевим скасувала у 1764 р. інститут гетьманства, а залишки 

автономії українських сілких громад і магдебурзького права були згорнені в 

наступні роки. Входження українських земель до складу Російської та 

Австро-Угорської імперії, Польщі та Румунії не спинило розвиток 

суспільного життя українців, але поставило розвиток громад у залежність від 

конституційного розвитку іноземних держав, які в своїй політиці були далекі 

від ідей розвитку громадянського суспільства в Україні. 

На жаль, певні елементи зародження проєвропейської ліберальної 

моделі громадянського суспільства на Українських землях у цей час можна 
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спостерігати лише на територіях, що знаходились під впливом Австро-

Угорщини. До складу тодішньої Австро-Угорської імперії входили й 

українські землі – Королівство Галіції і Лодомерії, що мало відносну 

автономію, а у Львові з 1861 р. працював Галицький крайовий сейм [384; c. 

75]. Натомість, Буковина, що мала внутрішнє самоуправління – 

Буковинський сейм, доступ до якого українців був обмежений на користь 

німців і румунів, а Закарпаття, що було частиною Угорського королівства з 

обмеженою автономією. 

Окремо слід згадати про традиційний для українського суспільства 

розвиток церковних і студентських братств, які виявили свою громадську 

активність у ХVІ – ХVШ ст. Так, А. Матвійчук відзначає, що і ще в XVI 

столітті в Острозький академії було створено «Юнацьке братство». З початку 

XVII століття такі організації існували в різних братських школах. Проте на 

теренах України громадські організації почали активно розвиватися лише в 

XIX столітті. У цей час формуються такі відомі організації, як Кирило-

Мефодіївське братство, Харківсько-Київське товариство, Малоросійська 

громада у Київському університеті, а також подібні українофільські гуртки в 

Харкові, Полтаві. Таємні самоосвітні гуртки, що спочатку називалися 

громадами, а пізніше – гуртками, активно діяли з 1860-х років у Галичині. 

Вони набрали такого широкого розмаху, що наприкінці століття не було 

жодної середньої школи, у якій не існував би український гурток [195; c. 9]. 

Такі гуртки і братства стали школами громадського життя для майбутніх 

лідерів національно-визвольного руху України на початку XX ст.  

Третій етап розвитку конституційних засад громадянського суспільства 

в Україні (1917–1921 рр.) пов’язаний із започаткуванням національної 

державності в УНР і ЗУНР, за часів Гетьманату та Директорії і 

унормуванням у конституціях УНР і ЗУНР, державно-управлінських актах 

Гетьманату та Директорії загальних засад розвитку і функціонування 

тогочасних громад, які у своїй спільноті, на думку М. Драгоманова і 

М. Грушевського, утворювали Українську державу. 
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Завершення Першої світової війни і початок хвилі соціалістичних 

революцій у Росії та Європі, а також розвиток доктрини «громадської» 

моделі громадянського суспільства українськими мислителями кінця XIX – 

поч. XX ст., а також зростання національної самосвідомості українців 

відкривали перед Україною нові можливості для утворення держави і 

розвитку громадянського суспільства. З 1917 року процес утвердження 

громадянського суспільства на теренах України набув свого нового сенсу. 

Вперше за майже 300-літню історію від часу прийняття Конституції Пилипа 

Орлика Україна отримала шанс на існування громадянського суспільства в 

межах національної держави і права.     

У першій чверті XX ст. конституційні засади розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в Україні отримали своє 

унормування в конституційних актах доби національно-визвольних змагань 

1917 – 1921 рр. Завершення Першої світової війни та новий світовий 

порядок, утверджений Версальським мирним договором, ознаменувався 

крахом чотирьох світових імперій – Російської, Австро-Угорської, Німецької 

та Оттоманської та утвердженням і відновленням національної державності 

таких країн, як: Болгарія, Естонія, Польща, Румунія, Сербія, Угорщина та ін. 

У цей час Україна також намагалася скористатись історичним шансом для 

утвердження національної державності та розвитку громадянського 

суспільства нового типу. 

На зміну протестному за своєю сутністю громадянському суспільству, 

що розвивалося в умовах тривалого поневолення українців, мало постати 

нове громадянське суспільство, об’єднане ідеєю творення національної 

державності та захисту своїх здобутків у державному будівництві від 

зовнішнього ворога, найголовнішим з яких традиційно постала Росія зі 

своїми імперськими амбіціями [184; c. 70]. 

Як відомо, революційні події у Росії сприяли активізації національно-

визвольного руху на Україні, консолідували розрізнене, але єдине у своєму 

прагненні до розбудови національної держави громадянське суспільство та 
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призвели до заснування 3 березня 1917 р. Центральної Ради України. В 

основу діяльності останньої було покладено Універсали Центральної Ради, 

закони та Конституція УНР 1918 року. 

Після Жовтневого перевороту в Росії Українська ЦР видала 7 

листопада 1917 року Третій універсал, в якому висловлювалася 

стурбованість України за свою подальшу долю. Універсал утверджував 

Україну як нову державу – Українську Народну Республіку в складі 

федеративної Російської республіки. Цей Універсал також скасовував 

приватну власність на поміщицькі, удільні, монастирські, церковні та 

кабінетні землі і проголошував їх власністю всього трудового народу, 

запроваджував ряд політичних та соціально-економічних свобод. Тим самим 

закладалися підвалини постімперського громадянського суспільства в 

Україні, основою якого стало визнання широкого кола прав і свобод 

громадян, а також усіх форм приватної власності. Хоча, тогочасна українська 

влада не оминула й можливості реквізиції «нетрудових господарств» і 

«удільних, моностарських, кабінетських і церковних земель» [353; c. 74]. 

Четвертий Універсал від 9 січня 1918 р. проголошував Україну 

самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою 

українського народу, яка хоче жити у мирі та злагоді з усіма сусідами. Поряд 

із констатуванням значних збитків України від Першої світової війни, 

Четвертий універсал запроваджував такі важливі інститути громадянського 

суспільства, як: «державно-народний контроль за всіма банками», 

«підтвердження всіх демократичних свобод», «визнання національно-

персональної автономії всіх народів на території України» [353; c. 78] тощо. 

Разом із тим, доля першого ліберально-демократичного уряду України 

виявилася драматично. Як відомо, на останньому засіданні Центральної Ради 

29 квітня 1918 р. було розглянуто й ухвалено «Статут про державний устрій, 

права і вольности УНР», більш відомий в історії права, як «Конституція УНР 

1918 року». Але ця Конституція не була в належний спосіб прийнята та 

оприлюднена і не набрала юридичної сили, оскільки через декілька годин 
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після її прийняття УЦР була розігнана німецькими окупаційними військами. 

Як відомо, Конституція УНР закріплювала принципи народного суверенітету 

та його суверенне право на владу, поділу влад, парламентаризму, єдиного 

громадянства; декларувала основні права та свободи людини і громадянина; 

визначала конституційно-правовий статус органів влади УНР тощо. Разом із 

тим, спеціального розділу чи послідовної групи статей про розвиток і 

функціонування громадянського суспільства в Україні Конституція УНР 

1918 р. не існувало [184; c. 72]. 

У «Законах про тимчасовий державний устрій України», прийнятих 29 

квітня 1918 р. Хліборобським конгресом, відроджувалась історична форма 

Української держави – Гетьманат. Цей акт, подібно до інших установчих 

актів доби національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр., мав програмно-

регулятивний характер і закріплював широкі владні повноваження гетьмана, 

який до обрання на майбутнє Сейму України фактично був обраним 

монархом. Закони приділяли значну увагу правам і обов’язкам громадян, 

хоча в умовах війни більшість із них залишалися фікцією. 

Що ж до громадянського суспільства, то, прагнучи «відродити козацькі 

традиції», Гетьман П. Скоропадський фактично поновлює його станову 

структуру, виокремлюючи двох суб’єктів прав і обов’язків козаків і 

громадян. Хоча, стаття 22 «Законів про тимчасовий державний устрій 

України» П. Скоропадського визнавала за українськими козаками і 

громадянами право «гуртувати громади і спілки в цілях, які не суперечать 

законам» [129; c. 51]. Очевидно, що «козацькі громади» мали символізувати 

собою соціальну опору П. Скоропадського та легітимізовувати його владу. 

Утім, зреалізувати це право «козаки і громадяни» в повній мірі не змогли, 

насамперед, через нетривале існування самого Гетьманату.   

Після зречення Гетьмана П. Скоропадського влади 14 грудня 1918 р. 

було встановлено владу Директорії УНР. За часів Директорії в Україні 

створювалися досить цікаві конституційні проекти. Зокрема, слід згадати про 

проект Правительственної комісії щодо вироблення Конституції Української 
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держави «Основного державного закону Української Народної Республіки», 

артикули якого встановлювали принципи гендерної рівності (артикул 15), а 

також право громадян «засновувати спілки та товариства, як скликати збори, 

що не перечать карним законам і публічному безпеченству» [353; c. 97, 101]. 

Цей конституційний проект, який корелювався з найпрогресивнішими 

конституційними актами початку XX ст., наприклад, із Веймарською 

конституцією, закладав конституційні засади для формування 

демократичного громадянського суспільства в Україні.   

Не менш цікавими були й ідеї приватного «Проекту Конституції основ 

державних законів УНР» професора Київського університету Отто 

Ейхельмана. Зокрема, у цьому Проекті О. Ейхельман відроджував 

громадівські погляди М. Драгоманова про державну як спільноту громад 

[184; c. 73]. Але ці та інші конституційні проекти доби Директорії так і не 

були прийняті в силу відомих історичних обставин.  

Врешті ліберально-консервативна модель громадянського суспільства, 

що попередньо підтримувалась П. Скоропадським, поступилась 

соціалістичним ідеям С. Петлюри. Найбільш відомим актом конституційного 

характеру, виданим Директорією, стала Груднева декларація Директорії 

(1918 р.), в якій декларувалося повне знищення Гетьманщини у всіх її 

проявах та побудову якісно нової української держави робітників та селян. 

Тобто, на зміну традиційним для України «громадським» моделям 

громадянського суспільства пропонувалася марксівська модель класового 

суспільства та «диктатури трудящих».  

Після падіння Директорії УНР та встановлення в Україні радянської 

влади в конституційному праві України розпочинається новий, радянський 

етап, що мав свої здобутки і прорахунки. Затвердження Всеукраїнським 

з’їздом Рад 10 березня 1919 р. та прийняття у кінцевій редакції ВУЦВК 14 

березня 1919 р. Конституції УСРР стало, по суті, завершенням спроб 

унормування конституційних засад розвитку та функціонування 
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громадянського суспільства в період національно-визвольних змагань першої 

чверті минулого століття. 

Хоча, слід погодитись із Н. Заєць, що «радянський період» 

вітчизняного конституціоналізму був започаткований в Україні дещо раніше, 

коли в Україні в грудні 1917 р. було створено систему радянських 

представницьких органів на принципах пролетарської демократії, диктатури 

пролетаріату. «Декларуючи верховенство Рад у системі інших державних 

органів, більшовики зробили їх знаряддям партійної політики» [89; c. 42]. 

Таким чином, і ще на початку національно-визвольних змагань 1917 – 1921 

рр. в Україні вітчизняна політико-правова думка була заражена вірусом 

соціалізму, в його більшовицькій інтерпретації, а цінність традиційних 

українських громад була підмінена віроломною ідеєю надання влади «радам 

всіх рівнів», які уособлювали повновладдя експлуатованих класів – 

робітників і селян.     

Які ж історичні уроки слід винести сучасній Україні з досвіду 

розбудови громадянського суспільства в XVIII – на поч. XX ст., у т.з. 

«дорадянський період» генезису національного державотворення та 

конституційного правотворення? У найбільш загальному вигляді, їх можна 

звести до того, що: по-перше, громадянське суспільство є рушійною силою 

національного державотворення, а сама держава може розцінюватися з 

позицій громадської теорії М. Драгоманова та його послідовників як 

співтовариство громад. Ігнорування потенціалу громадянського суспільства є 

згубним для української державності, насамперед, з огляду на постійний 

зовнішній деструктивний вплив Росії на українську державність та її 

інститути; по-друге, особливістю громадянського суспільства в Україні є 

його багатонаціональність, багатоконфесійність, багатомовність і 

ідеологічний плюралізм. Ці чинники мають застосовуватися в суспільстві та 

державі як рушій суспільного прогресу, а саме громадянське суспільство 

повинно розвиватися та функціонувати на засадах поваги до різних поглядів, 

різних інтересів, різних віросповідань і рівних мов; по-третє, держава є 



 215 

продуктом розвитку громадянського суспільства та приречена знаходити 

шляхи взаємодії з останнім. Спроби «приручення» державою громадянського 

суспільства, а тим більше, його ігнорування, ведуть до політичної корупції та 

корозії державності [184; c. 73-74].   

Четвертий етап (1921–1991 рр.) характеризується занепадом і 

забороною в колишньому СРСР ідей громадянського суспільства на 

користь інституціоналізації радянської державно-партійної моделі 

корпоративної держави, в якій всі спільноти громадян за віковим і 

фаховим критерієм (комсомол, піонерська організація тощо) були 

зрощеними із КПРС і культивували так звану «соціалістичну 

демократію», що реалізовувалася через опитування громадської думки, 

всенародні обговорення тощо; 

Сучасні вчені-конституціоналісти цілком обґрунтовано вбачають у 

цьому періоді розвитку конституціоналізму державотворення та 

правотворення. Дійсно, слід погодитись із М. Савчиним, що «радянський 

період, швидше, слід розглядати, як відхід від української конституційної 

традиції, оскільки радянська концепція права була статистською за своєю 

природою і суперечлива ідеї обмеження владної сваволі та реального 

забезпечення гарантій прав людини й основоположних свобод, тяглості 

української конституційної традиції» [340; c. 75]. 

Якщо в 1917 – 1921 рр. існувала конкуренція між консервативною, 

ліберально-демократичною та соціалістичною ідеологією, між 

конституційними актами УНР і ЗУНР та Конституцією УСРР 1919 рр., між 

самоврядними українськими громадами та «радами трудящих і 

експлуатованих», то після падіння Директорії та входження України за 

союзним договором від 30 грудня 1922 р. до складу новоствореного СРСР в 

Україні запанувала доба радянського державотворення та права, яка не 

визнавала й не терпіла жодних альтернатив чи конкуренції. 

Щоправда, таке згортання ліберальної демократії, приватної власності 

та підприємництва відбулося не одночасно, а після семи років НЕПу (1921 –
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1928 рр.). У цей час була допущена діяльність концесій, толерувалася 

приватна підприємницька ініціатива, наймана праця в промисловості та на 

селі. Зазначені чинники в цілому були сприятливі для формування 

громадянського суспільства, але Радянська держава ставила перед собою 

зовсім інші цілі: залучення іноземних інвестицій, відновлення економіки та 

проведення індустріалізації промисловості. Водночас, як писав Р. Девід, 

«НЕП завжди розглядався лише як стратегічний відступ, пауза, необхідна 

перед розбудовою соціалізму. … Програма комуністичної партії не була ні 

відкинута, ні видозмінена, вона, як і раніше, вимагала повної колективізації 

економіки, повної ліквідації експлуатації людини людиною» [51; c. 131]. 

Тобто, Радянській державі був потрібен буржуазний економічний, а не 

соціальний капітал.   

Після згортання в 1928 р. НЕПу ситуація з розвитком громадянського 

суспільства в Україні лише погіршилась. Ідеологи розвитку «громадської 

демократії» були знищені радянською державою як «вороги народу», 

емігрували з України чи примирилися з радянським режимом. Натомість самі 

українські громади фізично знищувалися під час колективізації та 

Голодомору. За відносно короткий час керівництво Радянської держави 

знищило в українців навіть спогади про вільне і самоврядне громадянське 

суспільство. 

Як відомо, після прийняття Конституції СРСР 1924 р. почало 

формуватися державне право СРСР, в площині якого і розвивалося 

конституційне право України та інших радянських союзних республік. Ця 

тенденція розвитку конституційного права була оформлена у другій 

українській радянській конституції – Конституції УСРР, затвердженій ХI 

Всеукраїнським з’їздом Рад 15 травня 1929 р. Вона визначала основи 

радянського державного і суспільного ладу; устрій Радянської влади; основи 

радянського виборчого права; положення про державний бюджет УРСС; 

положення про державні символи і столицю УРСС. Права і свободи, як і в 
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попередній радянській конституцій, визнавалися у дискримінаційний 

дозвільний спосіб –  лише за трудящими [242; c. 77]. 

У свою чергу А. Янчук звертає увагу на таку особливість унормування 

в Конституції УСРР 1929 р. різних форм народовладдя (вільні вибори, 

свобода організації і діяння, права об’єднуватися в організації), закріплених у 

статтях 10-11, як надання права на участь у них тільки окремим прошаркам 

суспільства, а не всім громадянам у цілому. А квінтесенцією такої 

конституційної ідеології стало пряме заперечення загального виборчого 

права для досить широких верств населення [423; c. 36]. 

Очевидно, що такі конституційні положення унеможливлювали будь-

які шанси для розбудови громадянського суспільства в радянській Україні. 

Разом із тим, очікувати сприяння розвитку громадянського суспільства від 

Радянської держави і Конституції, яка проголосила в Преамбулі своєю метою 

утвердження «організації диктатури пролетаріату, що ставить перед собою за 

мету остаточно подолати буржуазію, знищити експлуатацію людини 

людиною та здійснити комунізм, коли не буде ні поділу на класи, ні 

державної влади» [129; c. 66], не доводилось. 

Після прийняття т.з. «Сталінської конституції» 1936 р. українські 

радянські конституції 1937 і 1978 рр., подібно до конституцій інших союзних 

і автономних республік, повністю відтворювали положення Основного 

Закону СРСР 1936 і 1977 рр. Ці українські радянські конституції уже не 

носили ознак відвертої класової дискримінації, хоча й декларували 

приналежність влади «робітникам і селянам» (Конституція УРСР 1937 р.) чи 

ж «робітникам, селянам та інтелігенції, трудящим республіки усіх 

національностей» (Конституція УРСР 1978 р.). 

Усвідомлюючи контрпродуктивний характер процесу «здійснення 

комунізму», творці радянських конституцій, замість створення передумов 

для «відмирання держави» та запровадження широкої самоврядності 

населення, зміцнювали державно-партійний апарат, а місцеве 

самоврядування підмінили ієрархічною системою рад. З цього приводу Р. 
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Давід писав: «Відпала «диктатура пролетаріату», але держава, далека від 

вимирання, залишилася міцною та потужною як ніколи; воно стало 

загальнонародним. Радянське право також не відмерло, воно стало більш 

об’ємним і імперативним, ніж коли-небудь» [51; c. 133].          

Конституція Української РСР була затверджена Надзвичайним XIV 

Всеукраїнським з’їздом Рад 30 січня 1937 р. Основний Закон Української 

РСР проголошував попередній принцип диктатури пролетаріату, перемогу 

соціалізму, непорушність соціалістичного базису, що ґрунтувався на 

соціалістичній формі власності, морально-політичній єдності українського 

народу. Колективна власність ототожнювалася з громадськістю, а колгоспи і 

трудові колективи – з традиційними громадами «дорадянської» епохи. 

Більше того, ст. 9 Конституції УРСР 1937 р. допускала дрібне приватне 

господарство одноосібних селян і кущовиків, що ґрунтувалось на особистій 

праці і виключало експлуатацію людей, а приватна власність радянських 

громадян, згідно зі ст. 10, охоронялася законом [129; c. 82]. 

 Відзначимо, що напередодні, під час Другої світової війни і в 

повоєнний період мали місце відродження національної державності України 

на західноукраїнських теренах. Так, у зверненні Першого Конгресу 

Українських Націоналістів 1928 р. у Відні наголошувалося на нагальній 

потребі відновлення, організації й оборони незалежної соборної Української 

держави від усіх окупантів, встановлення «національної диктатури», 

відродження місцевого самоврядування, приватної власності, торгівлі тощо 

[232; c. 147]. Водночас, декларовані українськими націоналістами, 

насамперед КУН і ОУН демократичні цінності могли бути реалізованими 

лише після розбудови незалежної України. У середині минулого століття 

перспективи здійснення цих задумів бачилися такими ж віддаленими, як 

«реалізація комунізму», а мрії про розбудову самоврядних автономних 

громад нездійсненними. Утім, на щастя для України, зусилля патріотів 

довели зворотне.   
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Спроби відродження Української державності у цей час мали й 

об’єктивні вияви. Так, за свідченням українських вчених-

конституціоналістів, 22 червня 1941 р. разом із військами вермахту в Україну 

почали проникати похідні групи ОУН. 30 червня 1941 р. при підтримці 

батальйону «Нахтігаль» (Battalion Ukrainische Gruppe Nachtigall) у Львові 

були скликані збори представників українського національного осередку 

міста, що оголосили себе Національним зібранням. 

Збори прийняли текст проголошення незалежності, декрет про 

створення Державного управління на чолі з заступником С. Бандери Я. 

Стецьком. Актом про відновлення Української держави проголошувалося: 

«На західних землях України твориться Українська влада, яка 

підпорядковується Українському Національному Урядові, що створиться в 

столиці України – Києві з волі українського народу, що «Відновлена 

Українська Держава буде тісно співдіяти з націонал-соціалістичною 

Великонімеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в 

Європі й світі та допомагає українському народові визволитися з-під 

московської окупації» [242; c. 84]. Неоднозначність цього Акта для 

українського державотворення та розбудови громадянського суспільства є 

очевидною. 

У повоєнний час та періоду «Хрущовської відлиги», відбувається певна 

лібералізація суспільного життя в Україні. Конституція УРСР 1978 р. у своїй 

Преамбулі констатувала побудову розвиненого соціалістичного суспільства – 

«суспільство справжньої свободи людей праці, в якому створені могутні 

продуктивні сили, утвердилися зрілі соціалістичні суспільні відносини, 

неухильно підвищується добробут і культура народу, зміцнюється 

непорушний союз робітничого класу, колгоспного селянства і народної 

інтелігенції, склалася нова історична спільність людей – радянський народ» 

[129; c. 121]. Концепт «радянського народу» остаточно спростував надії на 

розвиток ліберальної моделі громадянського суспільства в Україні.  
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Оманливою виявилися й диференціація ідеологічної монополії КПРС, 

яка, згідно зі ст. 6 Конституції Української РСР 1978 р., була «керівною і 

спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної 

системи, державних і громадських організацій» [129; c. 123]. Так, КПРС, яка 

мала всю повноту ідеологічного впливу на суспільне життя, отримує, окрім 

вікових піонерських і комсомольських організацій та контрольованих 

профспілок, низку інших «інститутів громадянського суспільства» – таких 

суспільно-громадських організацій-сателітів, як ДОСААФ, а також 

товариства дружби СРСР із різними зарубіжними країнами (В’єтнам, 

Ефіопія, Монголія, Куба, Польща та ін.) тощо. 

Натомість, реальні осередки громадянського суспільства в колишньому 

СРСР – дисидентські рухи, найбільш поширені серед українців, росіян, 

білорусів, казахів, татар і ін. були під забороною, а їх активісти 

переслідувалися й отримували звинувачувальні вироки у радянських судах. 

Серед українських дисидентських рухів 60–80-х років XX ст., 

представленого правозахисною, релігійною та національною течіями, 

найбільш відомими стали «Об’єднана партія визволення України», 

Український національний комітет, Український національний фронт, 

Українська робітничо-селянська спілка, Українська Гельсінська група та ін.   

Остання спроба лібералізації суспільного життя у колишньому СРСР 

припали на час т.з. «Перебудови», ініційованої останнім Генеральним 

секретарем ЦК КПРС та першим і останнім Президентом СРСР М. 

Горбачовим. Перебудова призвела до демократизації СРСР, створення 

професійного парламенту, скасування монополії СРСР, а також пробудила до 

життя національну самосвідомість українців, сприяла формуванню стихійних 

громадських рухів. 

Так, із середини 80-х років XX століття громадський рух в Україні 

характеризувався появою багатьох нових різноманітних громадських 

структур, що називалися на той час «неформальними об’єднаннями». Вони 

масово займалися проблемами підвищення рівня політичної культури, 
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пробудження національної самосвідомості, підвищення інтересу до історії 

України, національних традицій українського народу тощо. Тому основним 

підґрунтям для виникнення перших громадських об’єднань за радянської 

доби стала ідея духовного відродження України та українського народу [248; 

c. 47-48].  

Але «Рух» не вичерпував всю багатоманітність громадянського 

суспільства у переддень незалежності України. Так, у 1988 р. Українська 

Гельсінська Спілка оприлюднила «Декларацію принципів» і почала діяти як 

політична організація. У цей же період громадські організації, започатковані 

творчою інтелігенцією, спрямовують свою діяльність переважно до 

політичної сфери, а згодом деякі з них перетворюється на політичні партії. 

Зокрема, у вересні 1988 року Спілка письменників України висунула ідею 

створення «Народного руху України за перебудову», а вже у вересні того ж 

року на Установчому з’їзді Руху було прийнято рішення про його 

перетворення в альтернативну щодо КПРС політичну силу. 

 «Народний рух України» став об’єднавчою силою патріотично 

налаштованих громадських активістів і справжньою «кузнею кадрів» для 

творців незалежності України. У цьому контексті слід згадати про лідерів 

громадських організацій, вихідців із «Руху», які були обрані народними 

депутатами України (О. Гончар, В. Чорновіл, В. Яворівський та ін.). 

Іншими відомими об’єднаннями того періоду були Культурологічний 

клуб у Києві (1987 рік), Товариство української мови імені Тараса Шевченка, 

культурологічне Товариство Лева у Львові, екологічний рух «Зелений світ», 

товариство захисту колишніх в’язнів тоталітарного режиму «Меморіал» 

тощо [195; c. 9]. 

Разом із тим, клімат свободи у колишньому СРСР породив і ще одне 

складне завдання – реформування федеральної системи устрою Радянського 

Союзу. Союзні республіки, включаючи й Україну, проголосили свій 

державний суверенітет і вимагали розширити автономію. Усі ці надважливі 

проблеми мав розв’язати новий Союзний договір, але внаслідок спроби 

http://prosvita.com.ua/
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державного перевороту в серпні 1991 р. СРСР припинив існувати. На час 

руйнації Радянської федерації в Україні було сформоване патріотичне 

ліберально налаштоване громадянське суспільство.      

П’ятий етап (1991–1996 рр.) ознаменувався утвердженням в Україні 

громадянського суспільства та закріпленням у Конституції України 1996 р. 

основ його розвитку і функціонування на засадах поваги до прав людини, 

верховенства права, політичного плюралізму та демократії 

Як уже зазначалося, громадянське суспільство стало рушійною силою 

державотворення та правотворення в Україні. І ще до проголошення 

незалежності України в 1991 році спроби легітимізувати засади розвитку 

громадянського суспільства були здійснені в Декларації про державний 

суверенітет України. Зокрема, в Преамбулі Декларації її автори чітко 

закріпили свою мету «створення демократичного суспільства» та «побудову 

правової держави», а в розділі VI гарантували «захист усіх форм власності» 

[54], що стало важливою передумовою розвитку всіх сегментів 

громадянського суспільства. 

Урочисте прийняття Акта проголошення незалежності України та його 

легітимація на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. [129; c. 15-18] 

дали початок конституційному процесу 1992–1996 рр. основним завданням 

для суспільства і наслідком якого було прийняття Конституції України. Це 

завдання, на думку дослідників історії Основного Закону В. Шаповала та А. 

Корнєєва, «спочатку виявилося в розумінні потреби самоіснування як 

суспільства формально (юридично) рівних людей – громадян, а згодом – 

потреби політичної організації суспільства насамперед через конституювання 

конституційної держави» [413; c. 4]. 

У проекті Конституції України, винесеному Верховною Радою України 

на всенародне обговорення 1 липня 1992 р., самостійний розділ III 

«Громадянське суспільство і держава» був присвячений питанням 

визначення загальних засад взаємодії суспільства та держави, конституційно-

правового режиму власності та здійснення підприємницької діяльності, 
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екологічній безпеці, захисту сім’ї та родинних цінностей, питанням освіти, 

науки і культури, а також конституційному статусу громадських об’єднань і 

свободі інформації. Вдалою, як на наш погляд, була редакція статті 64 цього 

проекту: «Держава підпорядковується служінню громадянському суспільству 

і спрямовує свою діяльність на забезпечення рівних можливостей для всіх як 

основи соціальної справедливості» [353; c. 144]. Ця стаття втілювала 

європейські цінності та усталену для Заходу модель стосунків 

громадянського суспільства та держави і мала для України, як на наш погляд, 

програмний характер.     

І, хоча у цій роботі відстоюється концепт раціонального втручання 

держави у конституційне регулювання розвитку та функціонування 

громадянського суспільства, варто віддати належне Л. Юзькову, який, по 

суті, спричинив правову революцію, обґрунтувавши нову й дієву до нині для 

України парадигму взаємовідносин громадянського суспільства та держави: 

громадянське суспільство існує для людини, а держава забезпечує їх 

обопільний розвиток у конституційному полі. 

Дискусії щодо унормування в конституції основ життєдіяльності 

громадянського суспільства не завадили започаткувати визначення 

конституційно-правового статусу його основних інститутів у перші роки 

незалежності України. Так, 16 червня 1992 р. був прийнятий Закон України 

«Про об’єднання громадян», який визначив конституційно-правовий статус і 

порядок діяльності політичних партій і громадських організацій [283]. Стаття 

3 цього Закону унормувала громадські організації як об’єднання громадян 

для задоволення та захисту своїх законних, соціальних, економічних, 

творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних 

інтересів. 

У цей же час законодавцем було визначено правосуб’єктність таких 

інститутів громадянського суспільства, як національні меншини [282], засоби 

масової інформації (ЗМІ) [265; 276] та інші. Тобто, іще до прийняття 

Конституції України 1996 р., ґрунтуючись на дії Конституції Української 
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РСР 1978 р., парламентаріями були зроблені значні кроки, щодо унормування 

конституційних засад функціонування проєвропейського громадянського 

суспільства в Україні. 

За своєю назвою Конституційний Договір 1995 р. наводив на думку 

про суспільні договори, покладені за основу перших конституцій Західної 

Європи й Америки. Але цей тимчасовий конституційний акт мав на меті 

врегулювати відносини між Верховною Радою України і Президентом 

України до прийняття нового Основного Закону. Громадянське суспільство у 

Конституційному Договорі між Верховною Радою та Президентом України 

«Про основні засади організації функціонування державної влади і місцевого 

самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції 

України» стало швидше об’єктом, ніж суб’єктом відповідних домовленостей. 

Хоча, ст. 4 Конституційного Договору згадує «територіальну 

самоорганізацію громадян», а ст. 5 визначає засади політичної, екологічної та 

ідеологічної багатоманітності, а також чотири форми власності 

(загальнодержавної, комунальної, колективної та приватної) та гарантує 

захист усіх форм власності та «соціальну спрямованість ринкової економіки» 

[126]. 

Разом із тим, Конституційний Договір не міг підмінити собою 

Конституцію Україну, яка б закріпила дієві засади розвитку громадянського 

суспільства. До того ж, потреба в Основному Законі в 1996 р. постала перед 

суспільством і державою надзвичайно гостро. Адже 8 червня 2008 р. 

виповнювався один рік дії Конституційного Договору, і той втрачав свою 

чинність. 

28 червня 1996 р. о 9 годині 18 хвилин після 24 годин безперервної 

праці Верховна Рада України прийняла і ввела в дію Конституцію України 

(“за” проголосували 315 народних депутатів). Новий Основний Закон 

комплексно унормував конституційні основи розвитку та функціонування 

громадянського суспільства в Україні, у першу чергу, принцип політичної, 

економічної та ідеологічної багатоманітності суспільного життя, який є 
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важливою гарантією діяльності всіх інститутів громадянського суспільства 

(ст. 15) і, власне, унормував конституційні засади діяльності останніх [132]. 

Але чи не найбільш важливою заслугою Основного Закону стало також 

створення стабільних умов для розвитку та вдосконалення положень про 

громадянське суспільство та соціальний капітал.  

Шостий етап (1996–2004 рр.) охарактеризувався процесом 

еволюційного розвитку та інституціоналізації конституційних положень про 

громадянське суспільство і його інститути в Україні, зокрема, у законах 

України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» (1997 р.), 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (1999 р.), «Про 

організації роботодавців» (2001 р.) та ін. 

Загальновідомо, що положення Конституції України про громадянське 

суспільство та його інститути отримали свій розвиток і в законах, які 

деталізували конституційно-правовий статус останніх. Зокрема, йдеться про 

громадські організації (в частині змін і доповнень до Закону України «Про 

об’єднання громадян») [283], у тому числі, й молодіжні та дитячі [281], 

творчі спілки [293], благодійні організації [256], профспілки [292], органи 

самоорганізації населення на місцях [284] та ін. Особливістю цих законів 

стало визначення конституційно-правового статусу різних інститутів 

громадянського суспільства та запровадження гарантій їх функціонування в 

Україні.   

Але вже в 1999 – 2000 рр., після виборів Президента України,  в 

Україні відбуваються перманентні конфлікти між главою держави і 

парламентом, що мали своїм наслідком підняття градусу напруги в 

громадянському суспільстві. Назріла потреба проведення конституційних 

реформ, які, через бездіяльність парламенту, можна було винести на 

всеукраїнський референдум за народною ініціативою.  

16 квітня 2000 р. відбулося голосування з питань, винесених на 

всеукраїнський референдум, участь у якому взяли 29 728 575 виборців (81, 

15%) з 36 629 926 громадян, що були включені до списку громадян України, 
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що мали право голосу на Всеукраїнському референдумі. Всі питання 

референдуму отримали підтримку виборців: за питання про додаткові 

підстави для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України 

проголосувало 84, 69% громадян України, що взяли участь у голосуванні; за 

обмеження депутатської недоторканості – 89%; за зменшення 

конституційного складу парламенту з 450 до 300 народних депутатів України 

– 89, 91%; за необхідність формування двопалатного парламенту в Україні – 

81, 68% [240; c. 75]. Не зважаючи на позитивні результати голосувань, 

рішення Всеукраїнського референдуму так і не були реалізовані.  

Водночас, розвиток і функціонування громадянського суспільства на 

цьому етапі не можна вважати безпроблемним. Зокрема, участь громадян 

України в громадських організаціях залишалася вкрай низькою. Так, за 

інформацією С. Пономарьова, заснованої на результатах соціального 

моніторингу українського суспільства, проведеного Інститутом соціології 

НАН України, не належать до жодних громадських організацій та рухів, які 

легалізовані в Україні у 1994 році – 82,2% громадян України, у 2000 році – 

82,9% громадян України та у 2008 році – 83,3% громадян України. Згідно з 

міжнародним порівняльним дослідженням діяльності громадських 

організацій, в Україні на 10 тис. населення зареєстровано лише 14 

громадських організацій. У той же час в Угорщині на 10 тис. населення діють 

46 організацій, у Хорватії – 85, а в Естонії – 201. Частка громадських 

організацій у ВВП України становить 0,24%, тоді, як у Росії цей показник 

дорівнює 0,5%, у Бельгії – 5%, у Канаді – 7,9% [248; c. 57]. Схожа суспільна 

недовіра у цей час зберігається й щодо інших інститутів громадянського 

суспільства.  

Сьомий етап (2004 – 2010 р.р.) позначився якісними змінами 

громадянського суспільства в Україні та посиленням самосвідомості 

громадян під час Помаранчевої революції 2004 р., а також унормуванням 

партнерства громадянського суспільства та держави в указах Президента 

України «Про розвиток соціального діалогу в Україні» (2005 р.) та ін., правових 
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актах Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції сприяння 

органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства» (2007 р.), 

«Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади» (2008 р.), яким було вперше 

унормовано категорію «інститути громадянського суспільства» [274], і 

переходом від декларованої до реальної багатоманітності інститутів 

громадянського суспільства. 

Цей етап розпочинається з безпрецедентного посилення громадської 

активності, як реакції обурення громадян на масові фальсифікації під час 

другого туру президентських виборів в Україні у 2004 р. Масові протестні 

рухи переросли у Помаранчеву революцію, рушійною силою якої стали 

громадські організації та рухи, а також представники т.з. «середнього класу», 

які виступили проти авторитарних тенденцій у розвитку української 

державності.  

Висока політична активність пересічних громадян і інститутів 

громадянського суспільства була використана прибічниками одного з 

кандидатів на посаду Президента України і привела на посаду глави держави 

В. А. Ющенка. Натомість, політичні вимоги народу, зокрема, щодо 

економічного розвитку та входження України до ЄС, розбудови 

гуманоцентричної правової держави, сформовані на Майдані за часів 

президентства В. А. Ющенка (2005 – 2010 роки), виявилися, здебільшого, 

нереалізованими [386; c. 20-21]. 

Правові наслідки Помаранчевої революції знайшли своє об’єктивне 

втілення не лише в результатах виборів Президента України, а й у Законі 

України «Про внесення змін до Конституції України», що був прийнятий 

Верховною Радою України 8 грудня 2004 р. і започаткував конституційну 

реформу, яка передбачала трансформацію України у парламентсько-

президентську республіку. Це мало посилити громадянське суспільство та 

активізувати участь громадян в управлінні державними справами, сприяти 

реформуванню застарілої моделі місцевого самоврядування. Реалізація цієї 
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мети дозволяє констатувати певні здобутки в конституційно-правовому 

регулюванні розвитку та функціонування громадянського суспільства в 

Україні.     

Чи не найважливішим здобутком цього часу стало унормування 

категорій «громадянське суспільство» та «інститут громадянського 

суспільства». Першим кроком щодо унормування категорії «громадянське 

суспільство» у чинному законодавстві стало прийняття Закону України «Про 

Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 

2015 роки» № 537 від 9 січня 2007 р. Зокрема, цей Закон містить положення, 

яке є спробою визначити структуру громадянського суспільства та перелік 

його інститутів: «основними елементом громадянського суспільства виступає 

людина, інтереси та потреби якої виражаються через відповідні об’єднання 

громадян, такі, як: політичні партії, професійні об’єднання, асоціації, творчі 

спілки тощо» [286]. Але відповідне законодавче положення, на наш погляд, 

містить більше запитань, ніж відповідей щодо системи і структури 

громадянського суспільства в Україні. 

Важливим здобутком у цій сфері став також «Порядок сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади», 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 

року № 976, який у пункті 2 зарахував до інститутів громадянського 

суспільства: громадські організації, професійні та творчі спілки, організації 

роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації 

населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі 

товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства [274]. 

Це дозволило вперше в історії незалежної України унормувати 

інститути громадянського суспільства як систему суб’єктів, наділених 

правами й обов’язками щодо відстоювання своїх легітимних інтересів у 

процесі подальшої розбудови громадянського суспільства в Україні та участі 

в управлінні державними справами, зокрема, у формуванні та реалізації 

державної правової політики, а також визначити умови організації та 
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проведення цими інститутами громадської експертизи діяльності органів 

державної влади [45; 150; 152]. З цього часу, вважає І. Грицай, інститути 

громадянського суспільства перестали бути виключно філософською, чи 

політологічною категорією, оскільки їх статус було закріплено в 

законодавстві [40; c. 27]. Зазначене позитивно вплинуло й на посилення 

структуризації громадянського суспільства. 

Варто згадати і про активні спроби вітчизняного законодавства 

сформувати концептуальні засади діалогу громадянського суспільства та 

держави. Так, у Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського 

суспільства» від 21 листопада 2007 р. № 1035-р. зазначалось, що: «до 

інститутів громадянського суспільства належать громадські організації, 

професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні організації, 

релігійні організації, недержавні засоби масової інформації та інші 

непідприємницькі товариства й установи». А вже 13 січня 2010 р. своїм 

розпорядженням № 85-р Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію 

проекту Закону України «Про основні засади державної комунікативної 

політики», в якому передбачалось законодавче визначення терміна «інститут 

громадянського суспільства» [182; c. 232-233]. 

Разом із тим, наступний перебіг конституційно-правових процесів в 

Україні довів, що навіть наявність демократичних інститутів громадянського 

суспільства не спроможний гарантувати успіхи у державному управлінні, а 

також злети держави у сфері соціально-економічного розвитку. Ф. Фукуяма 

так описує завершення цього етапу в історії України: «Вона здивувала світ у 

2004 році, коли десятки тисяч людей неочікувано з’явилися на київському 

Майдані, протестуючи проти махінацій на президентських виборах у цій 

країні. Ці протести, ставши відомими, як «Помаранчева революція» … 

Водночас, опинившись біля влади, помаранчева коаліція виявилась геть 

безпорадною, а сам Ющенко не виправдав надій тих, хто його підтримував. 

Уряд, роздертий внутрішнім конфліктом, не справився з серйозною 
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проблемою корупції в Україні та привів до економічного краху під час 

фінансової кризи 2008 – 2009 років. Наслідком цього стало обрання в 2010 

році Віктора Януковича – тієї ж людини, що звинувачувалась у шахрайстві 

виборів у 2004 році, що й стало першопричиною «помаранчевої революції» 

[395; c. 23]. Усе зазначене загалом негативно вплинуло на розвиток 

громадянського суспільства в Україні, породило соціальний песимізм.   

 Восьмий етап (2010 – 2013 рр.) характеризується приходом В. 

Януковича до влади внаслідок перемоги на чергових президентських 

виборах, конституційною контрреволюцією та поверненням до 

президентсько-парламентської моделі республіки внаслідок низки 

неоднозначних рішень Конституційного Суду України у 2010 р. Ідеться про 

Рішення Конституційного Суду України від 6 квітня 2010 року № 11-рп/2010 

щодо можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню 

участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України 

і Рішення від 30 вересня 2010 року № 20-рп у справі про додержання 

процедури внесення змін до Конституції України, яким визнано 

неконституційний Закон України «Про внесення змін до Конституції 

України» від 8 грудня 2004 року, які дозволили команді В. Януковича уже 

після президентських виборів наділити його, по суті, суперпрезидентськими 

повноваженнями. 

Такі трансформації суспільного та державного ладу призвели до поділу 

усіх, або більшості інститутів громадянського суспільства, до поділу на 

провладні, афельовані з «Партією Регіонів» («Молоді Регіони» і т.д.) та 

владними структурами, та опозиційні, характерні для більшості авторитарних 

країн. У цей же час здійснюються спроби оптимізації механізмів залучення 

громадянського суспільства до участі в управлінні державними справами. 

Зокрема, Президент України створює своїм Указом від 25 січня 2012 року 

№ 32/2012 новий консультативно-дорадчий орган –Координаційну раду з 

питань розвитку громадянського суспільства [247]. 



 231 

Новостворена Координаційна рада невдовзі напрацьовує «Стратегію 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

та першочергових заходів щодо її реалізації», затверджену Президентом 

України [302] та План заходів щодо її реалізації у 2013 році [287]. Аналіз 

змісту відповідної Стратегії дозволяє зробити висновок, що Координаційна 

рада з питань розвитку громадянського суспільства, широко представлена 

інститутами громадянського суспільства, мала на меті не лише 

напрацювання державної політики у даній сфері суспільних відносин, а й 

створення легітимного формату діалогу громадянського суспільства та 

держави. Так Стратегія виходила із розуміння 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» [302].  

Але ці заходи не дали очікуваних результатів через формалізацію 

залучення громадянського суспільства до державного управління та 

запровадження, починаючи з 2010 р., авторитарного режиму В. Януковича. 

Можна стверджувати, що громадянське суспільство та його інститути 

«перезріли» потребу в державній опіці та свідомо проігнорували 

«перспективу» стати елементом механізму легітимації антинародної влади. 

Нашу позицію підтверджує й Революція гідності 2014 р., яка відбулася саме 

завдяки протестам громадянського суспільства та сприяла його якісному 

переродженню.  

Важливою проєвропейською новацією для України став Закон України 

«Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, метою якого 

стало «забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних 

повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до 

публічної інформації» [264].  

У цей же час, реагуючи на рішення Європейського суду з прав людини, 

Рішення Європейського суду з прав людини від 3 квітня 2008 року у справі 

«Корецький та інші проти України» Міністерство юстиції України, за 
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широкої участі громадськості, розробляє проект нового Закону «Про 

громадські об’єднання», який був прийнятий Верховною Радою України в 

2012 році [263]. 

Хоча, можна погодитись із Н. Гаєвою, що категорія «громадське 

об’єднання», використана в назві Закону України «Про громадські 

об’єднання», відсутня в Конституції України і, по суті, запозичена з 

визначення NGO, що обґрунтоване у вже проаналізованих нами у 

попередньому підрозділі Фундаментальних принципах щодо статусу 

неурядових організацій в Європі 2007 р. Водночас, доктринальний підхід, 

використаний у чинному законодавстві щодо визначення 
 

громадських 

об’єднань, більш властивий приватному, ніж публічному праву та 

нормативно закріплений у ст. 85 Цивільного кодексу України – 

«Непідприємницькі товариства» [403]. Це дозволило Н. Гаєвій дійти 

висновку, що термін «неурядові організації» є синонімом терміну 

«непідприємницькі товариства», який включає багато типів громадських 

асоціацій [365; c. 283-285]. Тобто, у більш широкому сенсі категорія 

«громадське об’єднання» є синонімічною до всіх інститутів громадянського 

суспільства. 

До успіхів у формуванні правових засад розвитку громадянського 

суспільства можна також зарахувати розробку й прийняття «Стратегії 

розвитку інформаційного суспільства в Україні», що передбачила 

запровадження в Україні електронної демократії [305], унормування 

«Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття 

рішень, які можуть впливати на стан довкілля» [271] та ін. 

Водночас, не зважаючи на ґрунтовний доробок у сфері забезпечення 

конституційних основ розвитку та функціонування громадянського 

суспільства, який значною мірою був напрацьований у 2008 – 2010 рр., окрім 

зростання чисельності інститутів громадянського суспільства, які виступали 

проти авторитаризму, спостерігаємо й тенденцію щодо втрати соціальної 

активності громадян у 2010 – 2013 рр. Подібна тенденція є характерною для 
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багатьох суспільств XXI ст. Як зазначає Р. Свіфт, «громадяни добровільно 

пішли із державного життя і змінили активну в ньому участь на задоволення 

шопінгу і різноманітних пасивних розваг. Люди певною мірою відмовились 

від своєї ролі громадян і компенсують свою безсилість на політичній арені 

водними лижами, джипами, комп’ютерними гаджетами і найновішим 

дизайнерським одягом. Нині важко відповісти, що з’явилося першим – 

задоволення від споживання чи безсилля, пов’язане з моделлю слабкої 

демократії» [343; c. 160].   

Таким чином, авторитарна моль державної влади, сформована В. 

Януковичем та запроваджена елементами патрімонізму в стосунках із 

громадянським суспільством і його інститутами, призвели до загалом 

негативних тенденцій у стосунках громадянського суспільства та держави. У 

цьому сенсі можна згадати висновок Ф. Фукуями про те, що: «Слабкість 

авторитарної держави правих сил полягає в її невмінні контролювати 

громадянське суспільство. Прийшовши до влади з мандатом «поновлення 

порядку» чи введення «економічної дисципліни», багато з них стають не 

більш успішними, ніж їх демократичні попередники …» [396; c. 76].  

Дев’ятий, сучасний етап (кін. 2013 р. – донині), характеризується 

пробудженням під впливом Євромайдану 2013 р. і Революції Гідності 2014 р. 

громадянського суспільства і його інститутів, безпрецедентною активністю 

волонтерських та інших рухів, а також всебічним використанням їх 

потенціалу для допомоги Збройним Силам України і вимушеним 

переселенцям із АР Крим та окремих районів Донецької і Луганської 

областей. Він триває й нині та наповнюється новими сенсами і акцентами, які 

визначають шляхи і напрямки удосконалення конституційних основ 

громадянського суспільства в Україні. 

Узагальнюючи результати дослідження генезису громадянського 

суспільства в Україні та конституційних основ його розвитку та 

функціонування, можна зробити висновок про складний і відмінний від 

західноєвропейської практики шлях його становлення, розвитку та 
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діяльності. Така особливість пояснюється тривалим періодом, коли Україна 

не мала власної державності (XIV – кін. XX ст.) та сталих конституційних 

актів у сфері розбудови громадянського суспільства.  

  Разом із тим, потенціал громадянського суспільства, його ідеологічна 

та духовна основа, досвід боротьби за незалежність, у тому числі й у підпіллі, 

виявився сильнішим за обставини. У 1991 р. Україна, завдяки бурхливому 

розвитку громадянського суспільства, виборола свою незалежність, а в 2014 

– 2015 рр. відстоює її здобутки. 

 

2.4 Шляхи і напрями удосконалення конституційних основ 

громадянського суспільства  

 

Сплеск громадської активності, що припав на 2013 – 2015 рр., сприяв 

ренесансу громадянського суспільства в Україні, його якісному 

перетворенню. Одні інститути громадянського суспільства виявили свою 

інертність у зв’язку з Революцією гідності та подіями на Сході України, як до 

прикладу, численні козацькі організації, а також всілякі товариства сприяння 

розбудові армії. Натомість, свого потужного розвитку в Україні набув 

волонтерський рух. Діапазон волонтерської діяльності, яка спочатку 

поширювалася на допомогу загиблим і постраждалим внаслідок Революції 

Гідності, потім – на допомогу добровольчим батальйонам, підрозділам 

Збройних Сил України і Національної Гвардії, на сприяння в розв’язанні 

соціально-побутових питань вимушених переселенців із Криму та Сходу 

України, нині невпинно розширюється. Волонтерський рух став рушійною 

силою багатьох реформ, які на сьогодні проводяться в державі. Громадяни 

демонструють своє бажання безоплатно працювати на розбудову держави і 

зміцнення її обороноздатності, подолання корупції, запровадження інновацій 

у державне управління.   

Зберігається й тренд останніх років щодо зростання довіри до 

громадських організацій, волонтерських рухів, інших інститутів 
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громадянського суспільства в Україні. Так, згідно з дослідженням, 

проведеним Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та 

соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 24 грудня 2014 р., 

громадським організаціям в середньому довіряло 43,6 % респондентів, не 

довіряло – 34,8 %. У 2013 р. показники довіри і недовіри дорівнювали 39,5 % 

та 45,5 % відповідно [42; 43]. 

Довгоочікуваною та корисною для розбудови громадянського 

суспільства в Україні є й ідея Суспільного телебачення і радіомовлення, 

створення якого передбачене однойменним Законом України [306]. Хоча, 

реалізація цього суспільно значущого проекту передбачає мобілізацію 

значних організаційних, фінансових і матеріально-технічних ресурсів. 

Водночас, здійснюється пошук нових організаційно-правових форм 

розвитку інститутів громадянського суспільства, а також спроби оптимізації 

участі громадян в управлінні державними справами. Зокрема, прийняттям 

Верховною Радою України у жовтні 2014 р. пакету антикорупційних реформ 

передбачає широке залучення громадськості в запобіганні та протидії 

корупції в державному секторі. Одним із засобів залучення громадян до 

антикорупційної діяльності Антикорупційна стратегія на 2014 – 2017 рр. 

передбачила легітимізацію цивілізованого інституту лобіювання [87]. На 

сьогодні в Україні є досвід розробки законопроекту про вплив громадськості 

на прийняття нормативно-правових актів [304], а також сформована гідна 

теоретико-методологічна база щодо сутності та змісту лобіювання та 

позитивного зарубіжного досвіду в цій сфері [215; 73; 217; 220], яка дозволяє 

розробити відповідний законопроект (додаток А). 

Загалом же, аналіз сутності та змісту конституційних основ 

громадянського суспільства в Україні та за кордоном, дослідження 

міжнародних стандартів розвитку та функціонування громадянського 

суспільства та особливостей конституційного унормування категорії 

«громадянське суспільство» в Україні та за кордоном, а також виявлення 

передумов утвердження конституційних засад громадянського суспільства та 
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особливостей їх генезису, а також результати цих досліджень дозволяють 

виокремити пріоритетні шляхи і напрямки розвитку та конституціоналізації 

громадянського суспільства.  

На нашу думку, основними тенденціями конституціоналізації 

діяльності громадянського суспільства в Україні та за кордоном на сьогодні 

є: а) утвердження новітньої конституційної філософії та ідеології розвитку і 

функціонування громадянського суспільства, що ґрунтується на розумінні 

об’єктивності розширення громадського сектору та звуження сфери 

державного впливу в країні, делегуванні все більшої частини функцій 

держави NGO і бізнесу; б) охоплення громадським суспільством більшості 

функцій місцевого самоврядування, не пов’язаних зі здійсненням публічно-

владних повноважень представницьких органів місцевого самоврядування; в) 

розширення потенціалу громадянського суспільства і його інститутів через 

зміцнення традиційних інститутів безпосередньої демократії та шляхом 

конституювання різноманітних форм партисипаторної демократії 

(організація і діяльність громадських рад при органах державної влади; 

проведення громадських експертиз; легітимний вплив громадськості на 

правотворчу діяльність парламенту, глави держави і уряду (лобіювання); 

громадські обговорення тощо); г) модернізація конституційного 

законодавства, що регулює основи розвитку та функціонування 

громадянського суспільства на засадах його рівного партнерства з державою, 

утвердження новітніх концепцій, стратегій і програм сприяння державою 

діяльності громадянського суспільства та його інститутів; ґ) лібералізація 

законодавства, що регулює конституційно-правовий статус інститутів 

громадянського суспільства (громадських організацій, творчих спілок, 

профспілок, благодійних організацій, ЗМІ та ін.) у частині їх легалізації та 

контролю з боку держави; д) формування міжнародних стандартів у сфері 

розвитку громадянського суспільства та його інститутів під впливом 

універсальних міжнародних договорів правозахисного змісту; е) пошук 

нових організаційно-правових форм взаємодії громадянського суспільства та 



 237 

держави у сфері захисту прав і свобод людини, утвердження верховенства 

права та демократії і запровадження «електронного врядування» [333; c. 78-

92], утвердження PR-структур в органах державної влади і приватному 

секторі та GR-структур в інститутах громадянського суспільства і бізнесі, 

розвиток громадського телебачення тощо. 

Нові форми партнерства громадянського суспільства та держави 

сприяють і утвердженню нових інститутів і форм їх співпраці. Зокрема, М. 

Требін пише про перспективи розширення функціональності громадянського 

суспільства за рахунок аналітично-експертних центрів («think tanks», «brain 

trust», «мозкові центри», «фабрики думок» тощо). Власне, сам термін «Brain 

trust» був обґрунтований іще на початку минулого століття журналістом А. 

Уайтом у однойменній статті в «Saturday Evening Post». Пізніше інший 

американський журналіст Дж. Кіран у зазеті «Нью-Йорк Таймс» опублікував 

статтю про «мозковий трест» - групу професорів, які сприяли перемозі Ф. 

Рузвельта на президентських перегонах у США в 1932 р. А вже на початку 

2012 р. у Пенсільванському університеті нараховувалося 6 603 «think tanks» 

[47; c. 186-187]. 

На сьогодні «brain trust» стали важливим складником громадського 

життя в 182 країнах світу. Цей тренд не оминув і Україну, де подібні 

«мозкові трасти» («Центр політико-правових реформ», «Лабораторія 

законодавчих ініціатив», «Реанімаційний пакет реформ» і ін.) існують і 

активно імплементуються в процеси залучення громадянського суспільства в 

правові реформи.   

Магістральними напрямами удосконалення конституційних основ 

громадянського суспільства в Україні є також саморозвиток і демократизація 

самого громадянського суспільства та його інститутів, удосконалення 

Конституції та актів чинного законодавства, що визначають паритетне 

партнерство громадянського суспільства і держави та пошук нових 

конструктивних форм і інститутів реалізації відповідного громадсько-

державного партнерства в конституційно-правовій площині. 
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Реалізація вище наведених і інших трендів розвитку конституційних 

основ громадянського суспільства сприятиме утвердженню та ідентифікації 

вітчизняної моделі громадянського суспільства. Адже, коли ми вживаємо 

категорію «громадянське суспільство», то вона застосовується щонайменше 

у двох значеннях. По-перше, ми маємо на увазі узагальнену і, певною мірою, 

ідеальну модель громадянського суспільства, характерну для Західної 

цивілізації; по-друге, імплементуємо відповіду абстрактну модель на 

конституційно-правові реалії розвитку громадянського суспільства 

конкретно взятої держави чи групи країн (регіону). Це загострює 

актуальність проблеми класифікації та систематизації різних моделей 

громадянського суспільства, виявлення їх відмінних рис і якостей.  

На сьогодні ця проблематика досліджувалась у роботі Г. Берченка 

«Громадянське суспільство в Україні: конституційні аспекти» (2014 р.). 

Зокрема, вчений узагальнив і систематизував основні типи громадянського 

суспільства, які виокремлюються науковцями, і систематизував їх наступним 

чином: 1) плюралістичний і корпоративістський (О. Полішкарова); 2) 

плюралістичний, корпоративістський і клієнтелістський (А. Колодій); 3) 

американський, в якому самоврядування переселенців історично передує 

утворенню єдиної держави; британський, пов’язаний із еволюцією 

звичаєвого права; континентальний (Франція, Німеччина) з переважанням 

національно-державної ініціативи; центральнослов’янський (Польща, Чехія) 

(А. Карась); 4) американський, англійський, французький, німецький та ін. 

(В. Литвин); 5) соціал-демократичний; корпоративний; ліберальний (М. 

Гурицька). Зарубіжні вчені, на думку Г. Берченка, вирізняють європейську, 

азіатську й африканську моделі громадянського суспільства (Дж. Кін) тощо 

[17; c. 93-95]. 

Розглянутий концепт Г. Берченка заслуговує на увагу. Утім, учені 

висловлюють і інші підходи до типології основних моделей громадянського 

суспільства та форм його конституціоналізації. Зокрема, Дж. Кін, на основі 

здійсненого ним аналізу ідеології громадянського суспільства, виділяє 
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традиційну та модерну соціалістичну західноєвропейську модель 

громадянського суспільства [101; c. 344-345]. Інші науковці виокремлюють 

західну модель громадянського суспільства та диференціюють її на різні 

типи, розмежовані в часі та просторі [47; c. 68-90].  

 Можна погодитись із Г. Берченком, що всі вище наведені типи і моделі 

громадянського суспільства тяжіють більше до політології, ніж до науки 

конституційного права та не дають відповіді на запитання про основні 

конституційні моделі громадянського суспільства. У своєму дослідженні 

вчений схиляється до думки, що найбільш поширеними конституційними 

моделями громадянського суспільства є американська та західноєвропейська 

модель. Остання, на думку Г. Берченка, є неповною та обтяженою 

«феодальним багажем». Також, виходячи із існування моделей «процедурної 

демократії» (США, Франція та Велика Британія) та «озброєної демократії» 

(Німеччина, Іспанія, демократичні держави Східної Європи), Г. Берченко 

робить висновок, що українська конституційна система і, відповідно, 

конституційна модель громадянського суспільства має будуватися на 

концепції «озброєної демократії» [17; c. 94, 97, 116].  

Цей висновок Г. Берченка, на наш погляд, не можна вважати 

безальтернативним. Адже, у постреволюційний період, після стихійної 

активності громадських рухів і мереж, важливим є повернення громадян, 

громадськості та інститутів громадянського суспільства до легітимних 

демократичних процедур партнерства громадянського суспільства та 

держави. До того ж, поза демократичними процедурами, потенціал 

громадянського суспільства може стати предметом не доброчесних 

маніпуляцій з боку окремих авантюристів від політики, джерелом 

соціального популізму, а з часом – підґрунтям для легітимації авторитарних 

режимів.  

Проблема типології конституційних моделей громадянського 

суспільства безпосередньо пов’язана з виокремлення основних моделей 

унормування конституційних основ розвитку та функціонування 
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громадянського суспільства в Україні. По-суті, конкретні типи 

громадянського суспільства, властиві певним країнам чи регіонам, 

створюють визначальні передумови для конкретних форм і методів 

унормування конституційних основ розвитку та функціонування 

громадянського суспільства.  

Водночас, слід погодитись із М. Оніщуком, що проблеми типології 

конституційно-правових явищ, режимів і статусів на сьогодні залишаються 

мало дослідженими у відповідній галузевій науці. Натомість, традиційними 

для вітчизняних теоретиків права нині залишаються питання типології 

держав і правових систем. Зарубіжні ж правознавці та політологи (З. 

Бжезинський, М. Дюверже, М. Каетану, Дж. Д. Макнівен, К. Фрідріх, Р. Хап 

та ін.) приділяють значну увагу здебільшого типології політичних режимів, 

властивих історичним і сучасним державам. Подібна тенденція нині стала 

характерною й для української політико-правової думки [230; c. 217]. 

Таким чином, на сьогодні ми маємо розлогі доктрини типології держав 

та основних правових систем, основні положення яких можуть бути 

використані й щодо типології конституційних моделей громадянського 

суспільства. Зокрема, значний інтерес для типології громадянського 

суспільства становлять критерії, застосовані для диференціації держав і 

правових систем.  

Як відомо, найбільшої популярності серед правознавців набула теорія 

типології правових систем, обґрунтована свого часу Р. Давідом. Вона 

заснована на правовій доктрині, характері джерел права і методах 

правотворчої, правозастосовної та судової юридичної діяльності, дозволила 

цьому французькому мислителю виділити романо-германську 

(континентальну), англосаксонську (сім’ю «загального права»), 

соціалістичну та ісламську правові системи. Р. Давід також виокремлював 

індуське, іудейське право та правову сім’ю країн Далекого сходу та держав 

Африки із їх традиціоналістськими правовими системами [51; c. 37-38]. При 

цьому, названі типи правових систем мають свої підтипи, які з часом 
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трансформуються, змінюють свої властивості чи зникають (соціалістична 

правова система). 

За останні роки у науці конституційного права з’явилось дослідження, 

присвячені типології споріднених до функціонування громадянського 

суспільства та його інститутів конституційно-правових явищ і режимів. Так, 

В. Нестерович, досліджуючи вплив громадськості на прийняття нормативно-

правових актів, здійснює його типологію (авт. – хоча іноді вживає категорії 

«типологія» і «класифікація» як взаємозамінні) за наступними критеріями: 1) 

за формою закріплення в державі: інституційний, легальний і квазілегальний 

вплив громадськості; 2) за формами впливу громадськості: безпосередній і 

опосередкований вплив громадськості; 3) за моделями впливу громадськості: 

англосаксонська, континентальна (європейська); 4) за формою 

представництва інтересів громадськості: плюралістичний і корпоративний 

вплив громадськості; 5) за функціональним спрямуванням впливу 

громадськості: політичний, галузевий, фінансово-економічний, регіональний, 

соціальний, конфесійний (релігійний) вплив громадськості; 6) за кількісним 

складом суб’єктів впливу громадськості: груповий і коаліційний вплив 

громадськості; 7) за національною приналежністю суб’єктів впливу 

громадськості: вплив вітчизняної та зарубіжної громадськості; 8) за ступенем 

організованості суб’єктів впливу громадськості: анемічний і організований 

вплив громадськості; 9) за об’єктами впливу громадськості: на органи 

законодавчої, виконавчої та судової влади; 10) за механізмом досягнення 

цілей впливу громадськості: правотворчий, правозастосовний, 

правоінтерпритаційний вплив громадськості; 11) за масштабами впливу 

громадськості: на міжнародному, внутрішньодержавному та регіональному 

рівні; 12) за часом дії впливу громадськості: довгостроковий і тимчасовий 

вплив громадськості [220; c. 47-65]. Вбачається, що запропонована В. 

Нестеровичем типологія (систематизація) впливу громадськості на прийняття 

нормативно-правових актів, і інших видів діяльності держави дає уявлення 

про внутрішню архітектоніку взаємодії громадянського суспільства та його 
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інститутів із державою. Щоправда, окрім вітчизняної та зарубіжної 

громадськості (п. 7), слід вирізняти і міжнародну громадськість, 

представлену NGO, їх асоціаціями і об’єднання. Також категорія 

«громадськість», не зважаючи на її унормування в назві низки міжнародних 

документів і актів чинного конституційного законодавства, залишається 

однією з найбільш суперечливих у конституційному праві, зокрема в частині 

правосуб’єктності громади.   

Що ж до застосування певних критеріїв типології до конституційно-

правових явищ, то свого часу М. Оніщук зробив висновок, що типологія (від 

франц. type – зразок, вид, з лат. typus – взірець, зразок) референдної 

демократії – це цілеспрямований теоретико-методологічний процес 

виокремлення та систематизації її різних типів за спільними для них 

істотними ознаками, які виражають сутність, зміст і форми існування та 

дієвості референдної демократії в окремих державах чи групах держав світу 

[230; c. 224-225]. 

Вбачається, що окремі положення М. Оніщука щодо типології 

референдної демократії можна використати і при здійсненні типології 

громадянського суспільства та конституційних основ його функціонування та 

розвитку. Так, типологію конституційних основ громадянського суспільства 

можна визначити як цілеспрямований теоретико-методологічний процес, 

спрямований на розмежування, ідентифікацію та систематизацію найбільш 

поширених конституційних моделей розвитку та функціонування 

громадянського суспільства. 

Критеріями ж типології конституційних моделей громадянського 

суспільства, на нашу думку, на сьогодні є: 1) історичний тип демократії, який 

утвердився та толерується в суспільстві; 2) характер державотворення та тип 

держави (політичний режим, форма правління, територіальна організація 

влади), в якій розвивається й функціонує громадянське суспільство; 3) тип 

правової системи і конституціоналізму, що легітимізує відносини 

громадянського суспільства та держави; 4) існуючі в суспільстві 
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правозахисні традиції та переважаючий тип захисту прав і свобод людини 

(судовий, позасудовий державний чи громадський); 5) тип правової культури 

і рівень підтримки в суспільстві ідей і ідеалів громадянського суспільства та 

співзвучних до них загальнолюдських цінностей - справедливості, свобода, 

верховенства права, демократії, правової держави, відкритого суспільства, 

повага до приватної власності тощо. Адже, як стверджує В. Речицький, 

«громадянське суспільство постає перед нами відразу в декількох вимірах, 

найважливішими з яких є: індивідуалізм, privacy, ринок, плюралізм і класова 

структура. Його головними ознаками є верховенство права и здатність 

ефективно протистояти будь-якому домінуванню» [321; c. 95].  

Як відомо, на кінець XIX – сер. XX ст. у світі сформувалися три 

основні моделі громадянського суспільства: американська, англосаксонська 

(британська) та західноєвропейська. Одні вчені (Р. Дарендорф, Г. Берченко та 

ін.) віддають первинність американській моделі. Її специфіка пов’язана з тим, 

що ще до створення централізованої держави громадянське суспільство вже 

існувало. У силу цього новонароджуваній американській державі доводилося 

«виборювати» у громадянського суспільства для себе певні права і 

повноваження [17; c. 94]. 

Тому, як стверджує Р. Дарендорф, відомий твір-маніфест «Федераліст» 

не стільки проповідує федералізм, скільки намагається обґрунтувати права 

централізованої (американської) держави [53; c. 63-64]. Зазначене, вплинуло 

й на конституційну модель громадянського суспільства у США. Це засвідчує 

й текст американської Конституції: «Ми, що підписалися нижче, зробивши 

це у славу Бога, для розповсюдження християнської віри й задля слави нашої 

вітчизни, здійснивши мандрівку  з метою заснувати першу колонію на цих 

берегах, в цілковитій згоді між собою засвідчуємо, що вирішили об'єднатися 

в громадянський організм для кращого самоврядування... завдяки цій угоді 

ми вводимо закони, ордонанси та акти, а також створюємо адміністративні 

заклади, яким обіцяємо підкорятися» [64; c. 15]. 
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Англосаксонська модель громадянського суспільства, яка історично 

виникла раніше від американської та західноєвропейської, заснована на 

традиціях англійського конституціоналізму, що веде свій родовід від Великої 

хартії вольностей 1215 р. Магістральною ідеєю цієї Хартії стало обмеження 

абсолютного суверенітету короля загальними зборами королівства та Радою 

(комітетом) із 25 баронів, визначення меж зборів, податків і феодальних 

повинностей, а також закріплення прав церкви, міст тощо. Таким чином, 

обмеження повновладдя Іоанна Безземельного можна вважати передумовою 

для формування не лише конституціоналізму, парламентаризму, 

європейської демократії, а й громадянського суспільства. 

Але навряд чи можна беззастережно погодитись із українськими 

вченими, що саме з прийняттям Хартії відбувається «відділення 

громадянського суспільства від держави» [72; c. 22]. Адже в цей час, власне, 

формується англійська державність, важливою складовою якої є тогочасне 

корпоративне суспільство, а сама Хартія закріпляла, в першу чергу, норми 

тогочасного феодального права, в якому не було місця ідеям громадянського 

суспільства. 

Утім, слід згадати і про перший досвід конституювання гарантій 

розвитку громадянського суспільства в англійській правовій традиції. Для 

англосаксонської моделі громадянського суспільства характерною стала 

парадигма відстоювання, а нерідко й відвоювання в ході революцій 

громадянським суспільством свого права щодо здійснення сталого 

конституційного контролю над діяльністю держави і її органів. Як відомо, 

Англійська революція XVII ст., що стала першою революцією Нового часу, 

під час якої король був засуджений і страчений, а О. Кромвель проголосив 

себе лордом-протектором, стала каталізатором суспільних трансформацій, 

зародження прототипу громадянського суспільства. Справжнє ж значення 

цієї революції виявилось у Акті про віротерпимість і Біллі про права 1689 р. 

Останній, окрім конституювання основ сучасного парламентаризму, в 

п. 5 встановлював право на петицію громадян до короля та захищав його 



 245 

автора від переслідувань. До того ж, Акт про віротерпимість надавав усім 

протестантським сектам (баптисти, пресвітеріанці, квакери й індепенденти), 

що визнавали Святу Трійцю, право відкрито проводити свої богослужіння, 

будучи захищеними від переслідувань [35; c. 85-87]. 

Позитивним наслідком Англійської революції стала й поява таких 

глибоких праць англійських мислителів, як: Дж. Мільтона «Ареопагітика» 

(1664 р.), Т. Гоббса «Левіафан» (1651 р.), Дж. Лока «Два трактати про 

правління» (1689 р.). Зокрема, Дж. Лок свого часу одним із перших у 

європейській політико-правовій думці описав у Книзі другій своєї відомої 

роботи «Два трактати про правління», наголошуючи на тому, що там, де 

«будь-яка кількість людей, що перебувають у стані природи, вступає у 

спільноту, щоб утворити один народ, одне політичне тіло …» [158; c. 175].  

Праці згаданих англійських мислителів стали теоретико-

методологічною основою для розвитку доктрини та практики 

конституціоналізму та, по суті, сформували конституційний простір для 

розбудови громадянського суспільства не лише в Англії, а й у Західній 

Європі. Закладені в них засади стали наріжними для унормування в перших 

конституціях світу ідеалів свободи і справедливості, невідчужуваності 

природних прав і свобод людини, верховенства права, демократії та 

обмеження суверенітету монарха і будь-якої іншої урядової влади. 

Західноєвропейська модель громадянського суспільства постала у 

період декількох хвиль буржуазно-демократичних революцій у країнах 

Західної Європи (Франція, Нідерланди, Бельгія, Люксембург), а також 

масштабних конституційних реформ, спрямованих на обмеження монаршого 

абсолютизму (Австро-Угорська імперія, німецькі та італійські князівства) у 

кін. XVIII – сер. XIX ст. Ідеологія та цінності західноєвропейської моделі 

громадянського суспільства були обґрунтовані в працях Т. Гоббса, Ж.-Ж. 

Руссо, Ш. Монтеск’є, І. Канта, Г. Гегеля і ін. мислителей. 

Хоча, було б перебільшенням стверджувати, що Т. Гоббс і Ж.-Ж. Руссо 

чітко детермінували категорію «громадянське суспільство». Вони 
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протиставляли громадянське суспільство т. з. «природному» стану людей і 

нерідко ототожнювали громадянське суспільство і державу за методом 

застосування примусу до вільних індивідуумів. У цьому сенсі для Т. Гоббса і 

Ж.-Ж. Руссо громадянське суспільство і держава були складовими єдиного 

явища – «політичного суспільства». 

Зазідноєвропейська модель громадянського суспільства отримала своє 

втілення в перших деклараціях про права людини і конституціях. Власне, 

конституційні параметри буття громадянського суспільства були закріплені в 

першому достовірно відомому конституційному акті, який з’являється 

одночасно з утвердженням громадянського суспільства, у Декларації прав 

людини і громадянина Франції, прийнятого Національною Асамблеєю 26 

серпня 1789 р. 

Стаття XVI цієї Декларації визначила: «Суспільство, в якому не 

забезпечено користування правами й не здійснено розподіл влад, взагалі не 

має конституції» [128; c. 79]. Тим самим, на наш погляд, у Франції уперше 

було унормовано дихотомічну модель закріплення конституційних основ 

громадянського суспільства, що зводилась до таких наріжних положень, як 

закріплення прав і свобод людини і конституційного контролю за діяльністю 

органів держави. 

XX ст. стало справжньою перевіркою дієвості цінностей 

громадянського суспільства. При цьому, громадянське суспільство не лише 

витримало цю перевірку, а й поширилось у багатьох державах світу. Це 

сприяло утвердженню нових типів громадянського суспільства. Зокрема, 

застосовуючи попередньо визначені критерії, можна виділити наступні 

конституційні моделі громадянського суспільства: 1) англійська модель 

(Велика Британія); 2) американська модель (США); 3) західноєвропейська 

модель (Франція, Італія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Швейцарія та ін.); 

4) іберійська модель (Іспанія, Португалія); 5) скандинавська модель (Данія, 

Норвегія, Франція, Швеція); 6) латиноамериканська модель (Болівія, 

Бразилія, Венесуела, Колумбія, Чилі та ін.); 7) балтійська модель (Естонія, 
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Латвія, Литва); 8) постсоціалістична модель Східної та Центральної Європи 

(Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія); 9) постсоціалістична 

модель Центральної Європи (Боснія і Герцеговина, Косово, Македонія, 

Сербія, Хорватія, Чорногорія); 10) пострадянська модель (Грузія, Казахстан, 

Киргизія, Молдова, РФ, Україна та ін.); 11) австралійська модель (Австралія, 

Нова Зеландія); 12) азійська модель (Японія, Південна Корея та ін.); 13) 

африканська модель (ПАР). У 2004-2015 рр. також сформувалась модель 

громадянського суспільства Європейського Союзу, яка продовжує свій 

розвиток і інституціоналізацію, та потребує самостійних наукових 

досліджень. 

Конституційна модель розвитку та функціонування громадянського 

суспільства в Україні сформувалася в контексті пострадянського розвитку 

конституційного державотворення та правотворення. Для вітчизняної моделі 

громадянського суспільства в Україні характерними є наступні риси: значний 

державотворчий і правотворчий потенціал громадянського суспільства, яке 

історично сформувалось в Україні іще в бездержавний період і за часів 

входження України до складу колишнього СРСР; потужний протестний 

потенціал громадянського суспільства,що виявився під час щонайменше 

трьох революцій – «Революції на граніті» 1990 р., «Помаранчевій революції» 

2004 р., «Революції гідності» 2014 р., а також таких громадських протестних 

рухів, як «Україна без Кучми» (2000-2001 рр.) та «Євромайдан» (2013 р.); 

багатофункціональність громадянського суспільства, спроможність 

ефективно забезпечувати функції держави, до прикладу – оборонну через 

волонтерські організації; глибока структурованість громадянського 

суспільства та багатоманітність її інститутів; тяжіння до унормування 

принципів розвитку та діяльності громадянського суспільства та 

конституційно-правового статусу його інститутів у Конституції та законах 

України тощо. 

Хоча, звичайно, громадянському суспільству в Україні все іще властиві 

такі негативні риси, як соціальна пасивність громадян, схильність до 
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пассіонарних виявів громадської активності та «лідерський» характер 

багатьох інститутів громадянського суспільства, формальний характер 

значної кількості інститутів громадянського суспільства та їх діяльності, 

залежність діяльності громадських організацій від міжнародної технічної 

допомоги, толерантність до виявів корупції тощо. Тобто, на сьогодні 

залишаються не викоріненими пострадянські вади громадянського 

суспільства в Україні.  

Разом із тим, на сьогодні, враховуючи успіхи України на шляху до 

інтеграції в ЄС, можна висловити стриманий оптимізм щодо повернення 

України в Європу та утвердження в нашій країні найбільш важливих 

цінностей, принципів, конституційних механізмів і форм розвитку та 

функціонування громадянського суспільства та його інститутів у тісній 

взаємодії та на паритетних засадах із Українською державою. 

 

Висновки до другого розділу  

 

1. Історія громадянського суспільства та унормування конституційних 

засад його розвитку та функціонування має давні витоки і тривалу історію. 

Утвердження та розвитку громадянського суспільства в Україні та за 

кордоном передували два взаємопов’язаних і взаємозумовлених процеси: а) 

історичний розвиток громадянського суспільства в період з VI ст. до н.е. і до 

кінця XVIII ст.; б) генезис конституціоналізму від конституційної доктрини – 

до її утвердження в Конституції США 1787 р., Конституції Польщі 1791 р., 

Конституції Франції 1791, 1793 рр. та наступних за ними діючих конституціях 

і конституційних актах. Тобто, утвердження конституційних основ 

громадянського суспільства стало результатом і наслідком розкриття його 

державотворчого потенціалу, закріпленого в перших європейських і 

американських конституціях. 

2. Основними передумовами утвердження конституційних основ 

громадянського суспільства стали: а) цивілізаційний розвиток людства та 
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удосконалення історичних форм співіснування та взаємодії громадян і 

громад; б) розвиток вчення про природне право та наукове обґрунтування 

принципів конституціоналізму; в) утвердження та захист багатоманітних 

форм власності; г) поява перших конституцій і конституційних актів; ґ) 

унормування принципів і механізмів взаємодії громадянського суспільства та 

держави у перших конституціях і конституційних актах; д) позитивний 

розвиток конституційної практики взаємодії громадянського суспільства та 

його інститутів із державою у сфері державотворення та правотворення. 

3. Генезис конституційних основ громадянського суспільства в Україні 

налічує дев’ять основних етапів: перший етап (IX – XVII ст.ст.) – 

формування первинної громадської спільноти, заснованої на засадах т.з. 

“вічевої демократії” за часів Київської Русі; другий етап (XVII – поч. XX 

ст.ст.) – утвердження самоврядних козацьких громад і закріплення 

конституційних основ їх розвитку та збереження в Конституції Пилипа 

Орлика 1710 р., розвиток українських громад під впливом державного права 

Австро-Угорщини, Німеччини, Польщі, Росії та Румунії; третій етап (1917-

1921 рр.) – закріплення плюралістичних основ розвитку громадянського 

суспільства у конституційних актах доби національно-визвольних змагань в 

Україні; четвертий етап (1921-1991 рр.) – утвердження в колишньому СРСР  

радянської державно-партійної моделі корпоративної держави, в якій всі 

громадські спільноти були зрощеними із КПРС; п’ятий етап (1991-1996 рр.) 

- утвердженням в незалежній Україні прозахідного громадянського 

суспільства та закріпленням у Конституції України 1996 р. основ його 

розвитку та функціонування; шостий етап (1996-2004 рр.) – еволюційний 

розвиток громадянського суспільства та унормування конституційного 

статусу його інститутів у спеціальних законах; сьомий етап (2004-2010 р.) – 

якісні трансформації громадянського суспільства та його інститутів під 

впливом Помаранчевої революції 2004 р., розвиток конституційного 

законодавства про інститути громадянського суспільства; восьмий етап 

(2010-2013 рр.) – посилення регулятивного впливу держави на розвиток 
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громадянського суспільства, формалізація залучення інститутів 

громадянського суспільства до участі в управлінні державними справами та 

затвердження авторитарного режиму В. Януковича; дев’ятий етап (2013 р. – 

донині) характеризується пробудженням під впливом Євромайдану 2013 р. і 

Революції гідності 2014 р. громадянського суспільства та його інститутів, 

безпрецедентною активністю волонтерських рухів і інших стихійних 

суспільних рухів з метою захисту української державності та реалізації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

4. Однією з важливих характеристик громадянського суспільства є його 

перманентний розвиток. При цьому, основними тенденціями 

конституціоналізації діяльності громадянського суспільства в Україні та за 

кордоном нині є: а) утвердження новітньої конституційної філософії та 

ідеології розвитку та функціонування громадянського суспільства, що 

ґрунтується на розумінні об’єктивності розширення громадського сектору та 

звуження сфери державного впливу в країні, делегуванні все більшої частини 

функцій держави NGO і бізнесу; б) охоплення громадським суспільством 

більшості функцій місцевого самоврядування, не пов’язаних із здійсненням 

публічно-владних повноважень представницьких органів місцевого 

самоврядування; в) розширення потенціалу громадянського суспільства та 

його інститутів через зміцнення традиційних інститутів безпосередньої 

демократії та шляхом конституювання різноманітних форм партисипаторної 

демократії; г) модернізація конституційного законодавства, що регулює 

основи розвитку та функціонування громадянського суспільства на засадах 

його рівного партнерства з державою, утвердження новітніх концепцій, 

стратегій і програм сприяння державою діяльності громадянського 

суспільства та його інститутів; ґ) лібералізація законодавства, що регулює 

конституційно-правовий статус інститутів громадянського суспільства 

(громадських організацій, творчих спілок, профспілок, благодійних 

організацій, ЗМІ та ін.) у частині їх легалізації та контролю з боку держави; 

д) широке залучення потенціалу громадянського суспільства до боротьби із 
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корупцією, збільшення кількості громадських організацій антикорупційної 

спрямованості та пошук нових організаційно-правових форм 

інституціоналізації подібної діяльності, до прикладу, запровадження 

інституту лобіювання; е) пошук, уніфікація та спрощення нових 

конституційних механізмів, форм і методів взаємодії громадян і інститутів 

громадянського суспільства з державою, органами державної влади і 

посадовими особами. До прикладу, запровадження електронних петицій 

тощо тощо. 
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РОЗДІЛ 3. 

КОНСТИТУЦІЙНІ ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ  

 

3.1 Конституційні функції громадянського суспільства в Україні  

 

Однією з найбільш важливих і, водночас, найменш досліджених у 

правовій науці проблем є проблема виявлення та систематизації основних 

функцій громадянського суспільства в Україні та за кордоном. Більшість 

дослідників громадянського суспільства присвячують свої наукові розвідки 

переважно питанням детермінації громадянського суспільства, його 

співвідношенню з державою, а також генезису теорії та практики 

громадянського суспільства. Переважна ж більшість правових досліджень 

громадянського суспільства на сьогодні здійснена в сфері теорії та історії 

держави і права. 

Подібні методологічні підходи, на наш погляд, мають право на життя, 

але навряд чи можуть визнаватись вдалими для комплексного дослідження 

конституційно-правових основ громадянського суспільства в Україні. Адже 

громадянське суспільство – це не лише суспільство, яке перманентно 

розвивається, зазнаючи своїх злетів і падінь, а і ще й суспільство, яке 

функціонує на кожному окремо взятому етапі свого розвитку. Тому для 

нашого дослідження важливо пізнати і зрозуміти громадянське суспільство як 

«живе», функціональне суспільство. 

Виявлення та систематизація функцій громадянського суспільства на 

сьогодні ускладнюється й тим, що категорія «функція» зберігає в 

конституційному праві дискусійний характер. Серед учених-правознавців 

нині немає єдності в поглядах щодо змісту таких категорій, як: «функція 

держави», «функція місцевого самоврядування», «функція Конституції» чи 

«функції конституційного права» в цілому. 
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Це пояснюється тим, що категорія «функція» не є суто юридичною й 

поширена в багатьох точних, природничих і гуманітарних науках. При цьому, 

в різних науках ця категорія набуває особливих сенсів і аспектів. Зокрема, І. 

Мотиль відзначає, що філологія розглядає поняття «функція» як зовнішній 

вияв властивостей будь-якого суб’єкта в певній системі відносин. До того ж, 

на думку І. Мотиля, у сучасній літературі його застосовують у різних 

значеннях: як вираження залежності при взаємодії між двома перемінними 

величинами; як сукупність процесів, що відбуваються в межах певного 

об’єкта дослідження; як бажаний результат певної соціальної дії, процесу, 

сукупність усіх очікуваних наслідків подій, процесів, явищ [208; c. 7]. Таким 

чином, семантичне значення поняття «функція» є множинним, але завжди 

пов’язане з діяльністю, дією, взаємовідносинами і процесами.  

У філософії та правознавстві категорія «функція» набуває особливого 

звучання. Так, для філософів, категорія «функція» (від лат. functio – 

здійснення, виконання) визначається як спосіб поведінки, властивий будь-

якому об’єктові і сприяє збереженню існування цього об’єкта або тієї 

системи, до якої він належить як елемент [391; c. 418]. Водночас, у 

юридичній науці функції та функціональність пов’язуються, в першу чергу, з 

суб’єктами права і їх діяльністю, або ж впливом норм права і приписів 

чинного законодавства на певні суспільні відносини. 

Правознавці, зокрема В. Погорілко, вважають, що функції держави – це 

«основні напрями або види діяльності держави, які виражають її суть і 

призначення, роль і місце в суспільстві», а функції права – «напрями або 

види впливу права на суспільні відносини» [420; c. 313]. А Р. Циппеліус 

стверджує, що функцією норми права є «справедливе вирішення правових 

проблем». Цю функцію він і ще називає «функцією пошуку справедливості» 

[405; c. 11]. 

Подібний діяльнісний підхід до детермінації функцій держави і 

суспільства сформувався ще в 60-70-х роках минулого століття. Зокрема, Л. 

Каск у своїй роботі «Функції і структура держави» (1969 р.) відзначав 
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умовність диференціації функцій і діяльності держави, яка може зводитись 

хіба що до їх кількості: функція є лише окремим напрямом діяльності 

держави [96; c. 7]. Із того часу, як Л. Каск звернув увагу на обумовленість 

діяльності держави і функцій, в яких вона виражається, вчені-правознавці 

сформували положення про функції як основні напрями держави й 

інтерпретували такий підхід до функцій права, а в конституційному праві – 

до функцій Конституції України, конституційного права в цілому. 

Зокрема, О. Скрипнюк, досліджуючи проблеми функцій Основного 

Закону, стверджує, що під ними слід розуміти насамперед «напрями впливу 

конституції на формування та розвиток державних і суспільних відносин, що 

зумовлені, з одного боку, її внутрішньою правовою специфікою, а з другого – 

об’єктивною потребою соціальної системи» [350; c. 16]. 

Отже, у найбільш узагальненому вигляді категорія «функції» 

розуміється в конституційному праві, у першу чергу, як самостійний, 

організаційно та процедурно відокремлений, цілеспрямований, а також 

усталений напрямок (вид) юридичної діяльності. Такі сутнісні ознаки 

характерні як для функцій конституційного права та Конституції України, 

так і для суб’єктів конституційно-правових відносин. При цьому, функції 

громадянського суспільства, на відміну від функцій інших учасників 

конституційних правовідносин із чітко окресленою конституційною 

правосуб’єктністю, становлять зміст конституційно-правового статусу 

громадянського суспільства. Тому, пізнання та розуміння функцій 

громадянського суспільства, а також їх систематизація, дозволяють 

сформувати найбільш повні уявлення про конституційно-правовий статус 

громадянського суспільства та особливості його реалізації.    

Перші згадки про функціональне призначення громадянського 

суспільства в цивілізаційній історії людства можемо знайти ще в «Двох 

трактатах про врядування» Дж. Лока. Звичайно ж, Дж. Лок не вживає поняття 

«функцій», а визначає в Розділі IX свого Трактату «цілі політичного 

суспільства та врядування». Що ж він розумів під цими цілями?  
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На думку Дж. Лока, «Першочерговою і головною метою об’єднання 

людей у спільнотворення та передачі себе під владу уряду є збереження 

власності». Для цього ж, на думку англійського мислителя, суспільству 

бракує: 1) «встановленого, визначеного, знаного закону, отриманого й 

допущеного за загальною згодою як норма, стосовно того, що є правильним, 

а що неправильним, як загальне мірило для розв’язання всіх внутрішніх 

суперечок» [158; c. 195]. Таким «законом» після буржуазно-демократичних 

революцій в Англії, Франції та інших державах стали конституції; 2) 

«відомого і неупередженого судді, який би мав повноваження для 

розв’язання всіх ускладнень згідно із установленим законом» [158; c. 195]; 3) 

сили, спроможні підкріпити та підтримати справедливий вирок. Тобто, 

головною метою та ціллю «спільнотворення», за Дж. Локом, є формування 

правової конституційної держави. Такий висновок загалом узгоджується з 

магістральною функцією громадянського суспільства в епоху його 

зародження – конституційного державотворення та правотворення.    

Утвердження та розвиток громадянського суспільства та 

конституювання засад і «правил» його діяльності, взаємовідносин із 

державою, в невпинному прагненні трансформувати останню, сприяли 

окресленню основних напрямків відповідної діяльності. З того часу, як Г. 

Гегель, за влучною оцінкою Д. Ллойда, «заклав філософські основи концепції 

суспільства як метафізичного утворення, відмінного від окремих індивідів, які 

складають його, і стоять над ним» [157; c. 229], сутнісною ознакою 

громадянського суспільства визначається його функціональність, дієвість. 

Водночас, і до сьогодення поодинокі дослідники цього питання щодо 

основних функцій громадянського суспільства на різних етапах його розвитку 

не прийшли до єдиної думки.  

На час становлення конституційних основ громадянського суспільства в 

XIX ст., адепти ідей і цінностей громадських асоціацій вбачали в них «школи 

демократії» (А. де Токвіль), оскільки участь громадян у таких об'єднаннях 

навчала жителів громадянським цінностям довіри, поміркованості, 
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компромісу, взаємодопомоги і навичкам демократичної дискусії та участі. Це 

дозволило зарубіжним науковцям виокремлювати такі функції тогочасного 

громадянського суспільства, як: навчання індивідів колективній поведінці; 

навчання людей елементам формування та здійснення політики на 

загальнодержавному та місцевому рівнях; розширення формальних і 

неформальних мереж, які люди застосовують для інших, як політичних, так і 

соціальних цілей [57; c. 288]. 

Але подібний «навчально-просвітницький» ухил функціонування 

громадянського суспільства, на наш погляд, є хоча й важливим, але похідним 

від основних функцій громадянського суспільства, властивих йому в кін. 

XVIII – на поч. XIX ст. і наступні роки. До того ж, як слушно стверджував О. 

Фергюсон, якщо громадянське суспільство розглядати як «школу літературної 

творчості, її уроки, ймовірно, розрізняються в різних державах і в різні епохи» 

[389; c. 256]. На користь цього свідчить і досвід формування громадянського 

суспільства в Україні, коли здобутки мислителів, літераторів і митців стали 

«громадською» ідеологією у бездержавні часи. 

Водночас, первинними функціями громадянського суспільства в 

країнах Європи й Америки були насамперед ті напрямки його діяльності, що 

пов’язані з консолідацією громадян в єдиний соціальний саморегулятивний 

організм; утвердженням конституцій і конституційних актів як універсальних 

і непорушних єдиних правил життєдіяльності людини, суспільства та 

держави; розвитком правової держави та забезпеченням громадського 

контролю за його діяльністю. При цьому, в багатьох випадках громадянське 

суспільство ставало основним чи найважливішим суб’єктом протистояння 

військовій експансії з боку метрополій (США, Венесуела, Віце-королівство 

Ріо-де-ла-Плата та ін.) чи роялістів у республіках (Франція). Тобто, сприяло 

утвердженню незалежності, республіканства, забезпеченню національної 

безпеки та оборони. 

З часом коло завдань та функцій громадянського суспільства 

розширювалося, а їх пріоритетність змінювалась. Більшість із них набували 
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конституційно-правового характеру. Власне, можна погодитись із О. 

Скрипнюком, що громадянське суспільство «домагається законодавчого 

впорядкування і регулювання відносин з державою» [352; c. 377]. Так, із 

середини XIX століття відповідні функції громадянського суспільства та його 

інститутів унормовувалися в актах конституційного законодавства, ставали 

визначальними складниками конституційної правотворчої та 

правозастосовної діяльності.  

На початку XX ст. громадянське суспільство утверджується насамперед 

як важливий і дієвий суб’єкт захисту прав і свобод людини. У першу чергу, 

йдеться про захист особистих, політичних і соціальних прав. Щодо останніх, 

то йдеться про право: на працю і відпочинок, на соціальний захист інвалідів і 

ветеранів Першої світової війни, сиріт і безпритульних. Розв’язання цих 

актуальних проблем сприяло утвердженню правозахисної функції 

громадянського суспільства, а також функції сприяння соціальному захисту 

громадян. 

У другій пол. XX ст., коли потенціал громадянського суспільства 

відродився в Америці, Європі й інших регіонах світу, переважно через 

протестні рухи домінуючою функцією громадянського суспільства стає його 

активний вплив на внутрішню та зовнішню політику держави. До прикладу, у 

США значний вплив на ренесанс громадянського суспільства мали рухи, 

спрямовані на припинення війни у В’єтнамі. 

Протести громадянського суспільства є потужним каталізатором його 

об’єднання та консолідації. Але навряд чи їх можна вважати сталою функцією 

громадянського суспільства. У цьому сенсі слід погодитись із Н. Леткі, яка 

заперечує конструктивність концепту «бунтівного» громадянського 

суспільства та підкреслює її дисфункціональність. Адже протестна активність 

погано узгоджується з процесом консультацій і зворотного зв’язку, потрібних 

для підвищення комунікабельності та прозорості політичних інститутів. 

Зокрема, Н. Леткі зазначає: «Якщо тільки хоча б частина масових рухів не 

почне розвиватися в напрямку більш конвенційного типу участі, або ж 
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конвенційні моделі участі не виникнуть на стадії консолідації демократичного 

процесу, протестні рухи будуть швидше дестабілізувати політичну ситуацію, 

ніж сприяти її покращенню» [57; c. 292].  

З наведеним твердженням Н. Леткі можна дискутувати з огляду на 

значення для України таких протестних рухів, як Помаранчева революція 

2004 р. і Революція гідності 2014 р. Разом із тим, можна погодитись, що 

протестні рухи мають трансформовуватися в конструктивну співпрацю 

громадянського суспільства з новою владою в державі та тотальний 

громадський контроль інститутів громадянського суспільства за органами 

державної влади, їх посадовими особами. Закономірним є й посилення 

політичної участі громадянського суспільства під час протестних рухів, що в 

ідеалі повинно сприяти делегуванню лідерів громадянського суспільства 

через вибори в представницькі органи державної влади. В інакшому випадку, 

закономірними стають процеси необґрунтованої радикалізації та 

марганілізації протестних рухів та демотивації функціонування 

громадянського суспільства, породженням недовіри громадянського 

суспільства та держави.  

У XXI ст. функції громадянського суспільства стають усе більш 

всеосяжними. Цьому сприяє як розширення інтересів громадянського 

суспільства, так і збільшення загроз для його існування та життєдіяльності. 

Чи не найбільшими із них на сьогодні є корупція, тероризм, смертельні 

епідемії, посилення релігійної нетерпимості в окремих регіонах світу тощо. 

Посиленню функціонування громадянського суспільства в Україні та за 

кордоном значною мірою сприяє й унормування в конституціях і актах 

чинного конституційного законодавства принципів плюралізму, 

відповідальності держави перед людиною, а людини – перед суспільством, 

участі в управлінні державними справами і свободи асоціацій. Одні з них 

безпосередньо визначають цілі, завдання та функції громадянського 

суспільства, а інші створюють гарантії для його ефективного функціонування 

за принципом «Дозволено все, що не заборонено законом». Таким чином, 
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саме доктринальне тлумачення принципів та положень Конституції України 

дає уявлення про обсяг і межі функцій громадянського суспільства та їх 

співставлення і розмежування з функціями держави. 

На сьогодні пріоритетними цілями і завданнями розвитку 

громадянського суспільства в Україні є насамперед захист прав і свобод 

людини, утвердження верховенства права та демократії, а також сприяння 

державі в подоланні масштабної політичної, економічної, соціальної та 

гуманітарної кризи, яка стала результатом і наслідком відомих подій у Криму 

та на Сході України. Звичайно ж, традиційно важливим завданням для 

громадянського суспільства в Україні залишається його саморозвиток, 

посилення правозахисного потенціалу, забезпечення автономії інститутів 

громадянського суспільства у стосунках із державою, її органами і 

посадовими особами й унормування ефективних форм і методів контролю за 

діяльністю держави і місцевого самоврядування. 

Така множина завдань, які постають перед громадянським суспільством 

у процесі його розвитку та діяльності в Україні, на наш погляд, є цілком 

закономірною. Адже громадянське суспільство в XXI ст. – це не лише 

визначена, організаційно формалізована соціальна активна спільнота, а, 

насамперед, сума легітимізованих функцій громадян, громадськості та їх 

добровільних асоціацій щодо участі в захисті прав і законних інтересів 

людини, утвердження верховенства права та демократії, впливу на управління 

державними справами, участі у правотворчій і правозастосовчій діяльності 

тощо. Тобто, багатоманітність завдань, які реалії сьогодення ставлять перед 

громадянським суспільством, зумовлюють поліфункціональність сучасного 

громадянського суспільства. 

Щодо категорії «функція громадянського суспільства», то погляди 

науковців щодо її сутності та змісту загалом узгоджуються з поширеними у 

правознавстві та вище проаналізованими нами підходами до детермінації 

поняття «функція» загалом, а також не відрізняються дискусійністю. До 

прикладу, автори роботи «Основи демократії» вважають, що функції 
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громадянського суспільства є «втіленням основних напрямів діяльності 

інститутів громадянського суспільства та їх впливу на суспільне життя» [232; 

c. 456]. Але хотілось би застерегти від ототожнення функцій громадянського 

суспільства з сумою функцій усіх інститутів громадянського суспільства. 

Привабливість цієї ідеї є очевидною. Адже, на перший погляд, 

проаналізувавши спеціальні закони України, які визначають конституційну 

правосуб’єктність громадських організацій, професійних спілок, організацій 

роботодавців, благодійних організацій, творчих спілок, недержавних ЗМІ й 

інших інститутів громадянського суспільства, можна сформувати узагальнену 

номенклатуру їх основних функцій. Але чи буде вона системою функцій 

громадянського суспільства? На наш погляд, ні. 

Це пов’язано, передусім, з особливістю конституційно-правового 

статусу громадянського суспільства. У підрозділі 1.4 цього дисертаційного 

дослідження було детально обґрунтовано, що громадянське суспільство є 

важливим учасником конституційно-правових відносин. Але Конституція та 

закони України не визначають конституційну правосуб’єктність 

громадянського суспільства і навіть не містять визначення цього суб’єкту. 

Таким чином, на відміну від інститутів громадянського суспільства, 

серцевиною конституційно-правового статусу громадянського суспільства в 

цілому є його функції – основні напрямки і види цілеспрямованого впливу на 

людину, суспільство та державу. 

По-перше, громадянське суспільство здійснює важливий вплив на 

людину, сприяє підвищенню її громадської та правової культури, стимулює її 

громадську активність, залучає до участі в управлінні державними справами, 

виховує патріотизм і почуття гідності. По-друге, суспільство – це певна 

людська спільнота, що проживає в конкретній державі (за винятком т.з. 

«бездержавних народів» – курдів і ін.), а громадянське суспільство є 

«історичним феноменом, що виникає на певному етапі життя людства» [246; 

c. 103]. Очевидно, що все населення держави не може бути соціально 

активним, самоорганізованим, автономним і самодостатнім. У цьому сенсі, 
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магістральною функцією громадянського суспільства щодо суспільства в 

цілому, під яким ми схильні розуміти усе населення країни, є стимулювання 

політичної участі народу в управлінні державними справами і підтримка всіх 

легітимних форм безпосередньої та парципаторної демократії, сприяння 

приросту соціального капіталу та «соціального активізму» населення, а також 

трансформації населення в свідомих громадян. 

І, по-третє, що стосується впливу громадянського суспільства на 

державу, то це питання залишається найбільш дискусійним. Різні народи і 

держави пройшли тривалий шлях, який позначився змінами парадигми 

взаємовідносин між громадянським суспільством і державою. Якщо в часи 

Античності та Середньовіччя суспільство отримувало свій розвиток саме у 

створенні справедливої держави, оскільки «не існувало прикладів того, щоб 

яка-небудь група незалежних та рівних одне одному людей, зібравшись 

разом, започаткувала і створила уряд» [158; c. 182], тобто без держави, то 

після утвердження конституційних основ громадянського суспільства в кін. 

XVIII – XIX ст. громадянське суспільство стає суперником і «контролером» 

держави. І лише в кін. XX – на поч. XXI ст. парадигма взаємовідносин 

громадянського суспільства та держави змінюється від обмеженої участі 

громадян в управлінні державними справами до їх паритетного партнерства в 

захисті конституційних прав і свобод людини, утвердження демократії та 

верховенства права. 

Але партнерство на сьогодні є не єдиною моделлю побудови 

взаємовідносин між громадянським суспільством і державою. Зберігають 

свою актуальність і протестні моделі, коли громадянське суспільство виборює 

в держави свої законні інтереси і свободи (Іспанія, Греція). Щодо збереження 

актуальності протестних моделей, ми погоджуємося з А. Карасем, що 

конфлікти між громадянським суспільством і державою є «свідченням 

соціальної неавтентичності, або неадекватності, між суспільною дійсністю та 

державною організацією врядування. Оскільки онтологічний пріоритет 

залишається за суспільними чинниками життя людей, то зняття конфлікту, – 
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пише А. Карась, – передбачає змінити політичну форму організації влади 

таким чином, щоб етика свободи й автентичності людини ставала 

нормативною основою врядування» [95; c. 35]. Справедливість цього 

твердження підтвердили й політико-правові та конституційні процеси в 

Україні в 2013 –2015 рр.  

Таким чином, громадянське суспільство є поліфункціональним 

суб’єктом конституційно-правових відносин з огляду, як на кількість функцій 

(комунікативні, соціальної адаптації та ін.), так і на об’єкти, щодо яких воно 

реалізовує цілеспрямовану діяльність (людина, суспільство, держава). Разом 

із тим, предметом нашого дослідження є не всі функції громадянського 

суспільства, а насамперед ті із них, які є актуальними для конституційно-

правових відносин (установча, легітимізуюча, контрольна та ін.). Тобто, 

йдеться про конституційні функції громадянського суспільства.         

На нашу думку, конституційні функції громадянського суспільства – це 

основні види і напрями його діяльності у всіх сферах життєдіяльності 

людини, суспільства та держави, у формах і методах, не заборонених або ж 

безпосередньо передбачених Конституцією та законами України. Однією з 

визначальних ознак конституційних функцій сучасного громадянського 

суспільства в Україні та за кордоном є їх множинність. 

У наукових роботах, присвячених проблемам теорії та практики 

громадянського суспільства та конституційним основам його діяльності, 

можна знайти згадки про самі різноманітні його функції. Частина із них уже 

згадувалася нами попередньо. Але можна навести й інші систематизації 

функцій громадянського суспільства та його інститутів, чи оцінки окремих із 

цих функцій. Зокрема, українські вчені згадують про такі з них, як: по-перше, 

громадянське суспільство є засобом самовиразу індивідів, їх самоорганізації 

та самостійної реалізації ними власних інтересів; по-друге, інститути 

громадянського суспільства виступають гарантом непорушності 

конституційних прав і свобод людини, дають їм впевненість у своїх силах, 

служать опорою у їхньому можливому протистоянні з державою; по-третє, 
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громадянське суспільство та його інститути систематизують та надають 

урегульованості протестам і вимогам людей, які в іншому випадку могли б 

мати руйнівний характер, і в такий спосіб створюють сприятливі умови для 

функціонування демократичної влади; по-четверте, громадянське 

суспільство виконує функцію захисту інтересів певної групи в її 

протиборстві з іншими групами інтересів, дають шанс різним соціальним 

групам «бути почутими на горі» [232; c. 456]. 

Серед наведених функцій громадянського суспільства найбільш 

рельєфно, на нашу думку, виділяються ті з них, що пов’язані з утвердженням, 

реалізацією та захистом конституційних прав і свобод людини, а також з 

реалізацією права на участь у демократичному врядуванні. Подібні правові 

оцінки функціонування громадянського суспільства розвиваються й у інших 

дослідженнях вітчизняних правознавців. У цьому сенсі можна згадати Ю. 

Тодику, який зазначав, що: «Громадянське суспільство починається з 

громадянина, його прав і свобод, забезпечення гідності особи. … без 

забезпечення свободи неможливо говорити про наявність у країні 

громадянського суспільства» [125; c. 189]. 

Слушною вбачається й науково-правова позиція Ю. Размєтаєвої, яка 

виділяє функцію «сприяння реалізації прав людини», як одну із важливих 

функцій громадянського суспільства та його інституцій, що отримує свій 

вияв у: 1) сприянні реалізації прав індивідів-учасників об’єднання; 2) 

сприяння реалізації прав людини в цілому. При цьому, вчена зазначає, що 

слід пам’ятати, що окремі з об’єднань мають за основну мету своєї діяльності 

допомогу в реалізації прав і свобод людини (до прикладу, правозахисні 

організації) [316; c. 101]. Тобто, правозахисна діяльність для громадянського 

суспільства, на думку Ю. Размєтаєвої, є його первинною та визначальною 

функцією. 

І, хоча, можна дискутувати із Ю. Размєтаєвою про те, що всі громадські 

організації та інші інститути громадянського суспільства мають своєю 

основною метою захист конституційних прав і свобод (в цілому, чи їх 
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окремих груп) своїх членів і третіх осіб, але думка про те, що саме 

основоположні права та свободи людини і соціальний прогрес є предметом 

взаємодії громадянського суспільства з державою та бізнесом, на наш погляд, 

заслуговує на увагу. 

На думку О. Якубовського та Т. Бутирська, основними функціями 

громадянського суспільства є: 1) продукування норм і цінностей, що держава 

потім скріплює своєю санкцією; 2) інтегрування суспільства, зокрема 

шляхом додання цивілізованого вигляду суспільним конфліктам (і тим самим 

їхнього гасіння); 3) утворення середовища, у якому формується розвинений 

соціальний індивід; 4) вплив на державу, формування її відповідно до 

демократичних норм та інтересів громадян [422; c. 22]. У цій номенклатурі 

функцій звертає на себе увагу функція трансформації соціальних конфліктів 

у цивілізоване і легальне русло. Але забезпечення цієї функції 

громадянського суспільства вбачається можливим лише за умови наявності 

дієвих конституційних механізмів і форм взаємодії громадянського 

суспільства та держави (громадські ради при органах державної влади, 

громадянські місцеві бюджети, громадські експертизи тощо). 

Заслуговує на увагу й думка Л. Герасіної про те, що «результатом 

функціонування громадянського суспільства є, з одного боку, розвиток та 

вдосконалення різноманітних суспільних відносин і зв’язків – економічних, 

соціальних, духовних, культурних, інформаційних, політичних і правових (на 

межі з «полем держави») тощо, а з другого – вдосконалення самої людини, 

становлення її рівноправним і відповідальним учасником цього 

співтовариства, розвиток творчого і професійного потенціалу особистості, 

що готова до виконання своїх обов’язків і поваги до прав інших» [47; c. 57]. 

Виходячи із подібного розуміння результатів функціонування 

громадянського суспільства, можна дійти висновку, що їх передумовою стала 

реалізація щонайменше функції розвитку та вдосконалення суспільних 

відносин і їх учасників – соціально активних громадян.   
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В іншому випадку, зарубіжні вчені пов’язують саму сутність категорії 

«громадянське суспільство» з «необмеженим громадянським активізмом, в 

особливості – в формі волонтерських груп і асоціацій» [57; c. 284]. А також 

вбачають у громадянському суспільстві потенціал щодо подолання «кризи 

легітимації» публічної влади в т.з. «молодих демократіях» у пострадянських і 

постсоціалістичних республіках [401; c. 360-361]. 

Аналіз і узагальнення основних напрямків і видів діяльності 

громадянського суспільства в Україні та за кордоном, а також уявлень і знань 

учених про них, дозволяє зробити висновок щодо фрагментарності останніх. 

Більшість із вищеназваних функцій не підпорядковані певному критерієві та 

наводяться поза контекстом їх системних зв’язків з іншими, спорідненими чи 

протилежними функціями. Подібна ситуація має своє логічне пояснення з 

огляду на складність визначення критеріїв класифікації конституційних 

функцій громадянського суспільства.    

На нашу думку, таких критеріїв небагато. У першу чергу, йдеться про 

зміст або предмет діяльності громадянського суспільства. Це дозволяє 

розрізняти соціальні (самоорганізаційну, комунікативну, функцію соціалізації 

індивідів тощо) і конституційно-правові, або ж власне конституційні, функції 

громадянського суспільства. 

Також можна передбачити можливість класифікації конституційних 

функцій громадянського суспільства на підставі часового (темпорального) 

критерію, виокремлюючи постійні та тимчасові функції. Якщо постійними є 

більшість конституційних функцій громадянського суспільства, оскільки 

вони є такими за визначенням у силу свого конституювання, то тимчасовими 

є ті із них, що активізуються чи найбільш повно реалізують свій потенціал 

під час протистояння свавіллю державній владі та авторитаризму, або ж під 

час оборони суверенітету і територіальної цілісності держави. Це – протестні, 

оборонні, мобілізаційні, безпекові та інші функції громадянського 

суспільства.    
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Застосування у нашому дослідженні переважно змістовного, або ж 

предметно-об’єктного, критерію при виявленні й систематизації основних 

видів і напрямів діяльності громадянського суспільства зумовлено, в першу 

чергу, складністю визначення конституційної правосуб’єктності 

громадянського суспільства та відсутністю позитивного унормування 

відповідного статусу та функцій у чинному конституційному законодавстві. 

Це ускладнює перспективи класифікації відповідних функцій за суб’єктами, 

формами, методами та іншими критеріями. Тож, єдиним об’єктивним 

критерієм класифікації функцій громадянського суспільства в цілому (а не як 

суми функцій інститутів громадянського суспільства) є об’єкт і предмет його 

впливу на суспільні відносини, протилежною стороною яких виступає 

людина, суспільство, держава. 

Дослідження феноменології громадянського суспільства та 

конституційних основ його діяльності виокремили його наступні 

конституційні функції: а) установча функція щодо визначення цілей і 

пріоритетів розвитку суспільства та держави; б) функція легітимації рішень і 

правових актів органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб; в) функція громадського контролю за 

діяльністю органів державної влади і їх посадових осіб; г) правозахисна 

функція; ґ) правотворча функція щодо ініціювання та функція громадської 

експертизи проектів актів законодавства; д) правозастосовна функція щодо 

реалізації легітимних інтересів суспільства в державній політиці; е) функція 

кадрового рекрутингу політиків, державних службовців і службовців органів 

місцевого самоврядування, бізнес-персоналу тощо. Запропоновані 

конституційні функції мають системний характер, тобто ефективно існують 

взаємодіючи і взаємодоповнюючи одна іншу. Охарактеризуємо основні з цих 

функцій. 

Первинною конституційною функцією громадянського суспільства в 

Україні та за кордоном є установча функція щодо визначення цілей і 

пріоритетів розвитку суспільства та держави. Сама категорія «установча 
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функція» є похідною від категорії «установча влада», яка по-різному 

тлумачиться в науці конституційного права. 

Зокрема, Р. Максакова зазначає, що представники французької та 

німецької правової науки під установчою владою традиційно розуміють 

владу, яка утверджує конституцію держави. У свою чергу, Ж.-П. Жакке 

розмежовував установчу владу на первинну та інституціональну. Первинна 

установча влада формується у випадку створення нової держави, у тому 

числі, на залишках старого режиму, зруйнованого революцією. Натомість 

інституційна влада створюється конституцією та може змінювати її [189; c. 

11, 13-14]. 

У переважній більшості випадків учені-конституціоналісти 

ототожнюють установчу владу виключно з владою народу. Такі висновки не 

складно зробити і зі змісту статті 5 Конституції України [132]. Але, на наш 

погляд, це не означає абсолютної монополії народу на здійснення установчої 

функції. По-перше, установча функція не зводиться лише до утвердження 

Конституції України та внесення змін до неї. По-друге, установча функція 

притаманна багатьом суб’єктам конституційного права, наділеним 

публічною владою – територіальним громадам, Верховній Раді України, 

Президенту України та ін. Або ж, визначальним впливом на конституційні 

процеси, як громадянське суспільство та його інститути. 

Вбачається, що зміст установчої влади громадянського суспільства 

полягає в його потенційній спроможності здійснювати визначальний вплив 

на конституційне державотворення та правотворення. У першу чергу, через 

утвердження пріоритетних цілей розвитку суспільства та держави. Такі цілі, 

як демократизація державного життя, зміна політичного режиму чи вступ або 

вихід держави з міжнародних організацій або інших наддержавних утворень 

найчастіше стають порядком дня всієї країни чи її окремого регіону під 

впливом посилення активності громадянського суспільства.  

Найбільш поширеними формами реалізації установчої функції 

громадянського суспільства є протестні (масові протестні рухи, революції, 
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громадянські війни тощо) та мирні (мирні збори, петиції та ін.) вияви його 

соціальної активності. У першому випадку йдеться про реалізацію установчої 

функції громадянського суспільства під час творення нової держави та нової 

конституції, як це було у США та Франції наприкінці XVIII ст., у XIX ст. у 

Латинській Америці, у народів Південної та Центральної Європи після 

Першої світової війни, у Західній Європі, Азії та Африці після Другої 

світової війни, в Україні та інших постсоціалістичних і пострадянських 

республіках на кінець минулого століття. Хоча, результати здійснення 

установчої функції громадянського суспільства залишаються складно 

прогнозованими за часом і наслідками. На наш погляд, результатом реалізації 

установчої функції є проголошення незалежності держави або автономії її 

окремого регіону та прийняття конституції, яка втілює ідеї та ідеали, 

актуальні для громадянського суспільства. 

У другому випадку установча функція громадянського суспільства 

реалізується уже за умов сталого державно-політичного режиму та 

спрямована на реформування суспільного та державного життя через 

задіяння потенціалу партиципаторної демократії. Результатами цього можуть 

бути як зміна урядів і проведення радикальних реформ, так і поглиблення 

соціальної активності громадянського суспільства й трансформацію її в вище 

згадані протестні рухи. 

Наступною, похідною від попередньої, є функція легітимації рішень і 

правових актів органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб. Адже реалізація установчої функції 

громадянського суспільства в протестній (революційній) чи мирній формі 

має своїм наслідком розбудову нової конституційної державності та 

утвердження нових або ж оновлених через вибори конституційних органів 

публічної влади. Після цього відповідні органи публічної влади та їх посадові 

особи зобов’язані здійснювати свою владу через конституційні функції та 

повноваження. 
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Загальновизнаною формою здійснення владних повноважень органів 

публічної влади є видання ними правових актів багатократної дії, які є 

обов’язковими для виконання на всій території держави чи у визначеному 

регіоні. У першу чергу, йдеться про конституції, закони, інші акти 

конституційного законодавства (парламентські акти, декрети уряду тощо). 

Найбільшою загрозою для державної влади є невиконання або 

неналежне виконання конституції та чинного конституційного 

законодавства. Це має своїм наслідком «кризу легітимності» публічної влади 

як всередині країни, так і за її межами. Її упередження в сучасному світі 

пов’язане з підтримкою публічної влади не лише виборцями, а й 

громадянським суспільством. Адже виборці, які теж є, по суті, станом 

соціальної активності громадянського суспільства під час легітимної зміни 

влади, лише одноразово делегують свою владу представницьким органам і 

посадовим особам і не можуть її забрати назад, тоді, як громадянське 

суспільство щоденно легітимізує чи навпаки, делегітимізує владу органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 

реалізовану останніми насамперед через конституції та інші акти чинного 

законодавства.     

Свідченням «кризи легітимності» публічної влади є низька 

ефективність виконання її правових актів і зростання масових протестних 

громадянських рухів. У цьому сенсі можна погодитись із П. Бернхагеном, що 

«коли масова опозиція стає достатньо сильною, навіть жорсткі та репресивні 

авторитарні режими можуть не встояти. Репресії не обов’язково розвалюють 

масову опозицію – в дійсності вони іноді укріплюють її та сприяють її 

поширенню» [57; c. 240]. 

Тому, легітимізація правових актів органів державної влади та 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб в Україні та за кордоном є лише 

об’єктивною реакцією громадян і інститутів громадянського суспільства на 

ефективну публічну владу в країні. Саме тому, на думку Ф. Фукуями, 

«Політична влада – продукт не лише кількості ресурсів і числа громадян, 
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якими суспільство може управляти, але також ступінь визнання законності 

(легітимності) лідерів і установ» [395; c. 72]. Відповідне «визнання» 

громадянським суспільством публічної влади здійснюється через громадські 

консультації та обговорення з органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, громадські експертизи діяльності органів 

публічної влади тощо.  

Відзначимо, що за 2014 рік в Україні було загалом подолано тенденцію 

повного відсторонення громадськості від процесу прийняття найбільш 

важливих політичних рішень і нормативно-правових актів, Разом із тим, 

закритість режиму розробки та ухвалення окремих із них зберігається в 

певних сферах й дотепер. У переважній більшості випадків це стосується 

рішень і нормативно-правових актів у сфері національної безпеки та 

оборони, закритий характер прийняття яких зумовлений, з-поміж іншого, і 

складною воєнно-політичною ситуацією в Україні. 

Третьою по своїй значимості конституційною функцією 

громадянського суспільства є здійснення комплексного та системного 

громадського контролю за діяльністю органів державної влади і їх посадових 

осіб. Адже здійснення установчої та легітимізуючої функцій громадянського 

суспільства буде недостатньо ефективною без зворотнього зв’язку з органами 

публічної влади, однією з дієвих форм якого є забезпечення тотального 

фахового контролю за роботою останніх. Зазначена мета досягається через 

цілеспрямовану діяльність із боку громадських організацій, профспілок, 

благодійних фондів, волонтерських рухів, ЗМІ й інших інститутів 

громадянського суспільства за ефективним здійсненням органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами своїх 

конституційних функцій і повноважень. 

Важливим інструментарієм такого контролю є громадська експертиза 

діяльності органів виконавчої влади, порядок проведення якої був 

встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 

року № 976 [274]. Утім, не зважаючи на ґрунтовне нормативно-правове та 



 271 

інформаційно-аналітичне забезпечення цього інструментарію, реалізації 

контрольної функції громадянського суспільства, використання потенціалу 

громадської експертизи залишаються в Україні вкрай низьким. Це 

підтверджує той факт, що за даними урядового веб-сайту «Громадянське 

суспільство і влада» в реєстрі громадських експертиз за 2014 р. таких 

нараховується усього сім. 

На думку вітчизняних експертів, ці дані свідчать про збереження 

тенденцій зафіксованих у попередній період, а саме: незначна кількість 

громадських експертиз, фрагментарність вибору предмету експертиз, 

незначна кількість рекомендацій громадськості, наданих в електронному 

режимі щодо проектів нормативно-правових актів центральних органів 

виконавчої влади [299; c. 34-35]. 

Конструктивним розв’язанням цих проблем, на наш погляд, має стати: 

а) поширення інституту проведення громадських експертиз на всі органи 

держави; б) визначення дискретного переліку предметів діяльності органів 

держави, щодо яких проведення громадської експертизи є обов’язковим; в) 

унормувати інститут громадської експертизи і споріднені з ним інститути 

активності громадянського суспільства в єдиний Закон України «Про 

публічні консультації» (Додаток А).  

Традиційною конституційною функцією громадянського суспільства 

залишається його правозахисна функція. Зміст цієї функції досить повно 

розкрито у тексті цієї дисертації. Уникаючи повторів, узагальнимо, що 

сутність і зміст цієї функції полягає у всебічному захисті громадянським 

суспільством і його інститутами конституційних прав і свобод людини і 

громадянина. Перспективним вбачається й поширення цієї функції на права 

таких суб’єктів конституційного права, як національні меншини (ст. 11), 

корінні народи (ст. 11), жителі територіальних громад (ст. 140) та інших, чиї 

права та гарантії їх реалізації недостатньо унормовані в Конституції України.  

Важливою функцією громадянського суспільства нині є й його 

правотворча функція щодо ініціювання проектів суспільно значущих 
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законодавчих і інших нормативно-правових актів і функція громадської 

експертизи проектів актів законодавства. У першому випадку, громадянське 

суспільство може та повинне продукувати проекти нормативно-правових 

актів, які втілюють легітимні права та інтереси громадян і інститутів 

громадянського суспільства, а також механізми їх реалізації. 

Перспективними формами реалізації цієї функції є проведення громадських 

консультацій, робота в громадських радах при органах державної влади, а 

також запровадження в чинне законодавство таких перспективних форм 

правотворчості громадян, як народна законодавча ініціатива [83; 218; 421] 

тощо. 

Відзначимо, що правотворчий процес вимагає не лише фахової 

підготовки проектів нормативно-правових актів, а й належної стратегії та 

процедури щодо їх просування. Адже не є таємницею, що безліч 

прогресивних законопроектів так і не стали чинними законами України за 

відсутності їх належної презентації та підтримки. У цьому сенсі вкрай 

важливим вбачається прийняття Закону України «Про лобіювання», проект 

якого запропоновано нами у додатку до монографії «Конституційні засади 

розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні» [174]. 

Адже потенціал лобіювання на сьогодні доволі успішно застосовується 

інститутами громадянського суспільства за кордоном [215; c. 491-529]. 

Окремо слід виділити функцію громадянського суспільства щодо 

експертизи проектів нормативно-правових актів, яку слід відрізняти від уже 

проаналізованої попередньо функції експертизи діяльності органів державної 

влади. Як відомо, регламенти Верховної Ради України і Кабінету Міністрів 

України передбачають винесення на обов’язкове обговорення громадян 

проекти законів і урядових постанов, які безпосередньо стосуються 

конституційних прав та свобод людини [295]. Результати таких обговорень 

оприлюднюються на офіційних веб-сайтах суб’єктів правотворчої ініціативи. 

На жаль, громадянське суспільство, в особі своїх інститутів і окремих 

соціально активних громадян, не завжди використовує потенціал функції 
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громадської експертизи проектів нормативно-правових актів.        

Від попередньо названих функцій громадянського суспільства слід 

відмежувати його правозастосовчу функцію, зміст якої полягає в реалізації 

легітимних інтересів суспільства в державній політиці. Адже громадянське 

суспільство може не лише впливати на зміст чинного конституційного 

законодавства, а й реалізовувати свої легітимні інтереси через участь у 

реалізації актів законодавства та різних державних програм. Важливою 

конституційною формою цієї діяльності громадянського суспільства є 

діяльність громадських рад при органах державної влади.  

Також слід згадати функцію громадянського суспільства щодо 

кадрового рекрутингу політиків, державних службовців і службовців органів 

місцевого самоврядування, а також бізнес-персоналу. Ця функція, на наш 

погляд, є особливо важливою для України, оскільки дозволяє виявити і 

виховати лідерів громадської думки й успішних управлінців, які перейнялися 

духом і конституційними ідеалами громадянського суспільства. 

Позитивними прикладами реалізації громадянським суспільством його 

рекрутингової функції в сучасному конституційному державотворенні є 

делегування восени 2014 року до Верховної Ради України VIII скликання 

соціально активних і патріотично налаштованих представників 

волонтерських рухів і добровольчих батальйонів. Заслуговує на увагу й 

конструктивна робота в Міністерстві оборони України «Волонтерського 

десанту». 

Наведена система конституційних функцій громадянського суспільства 

не є вичерпною. На сьогодні для ефективного розвитку та діяльності 

громадянського суспільства в Україні важливою є антикорупційна функція, 

функція участі в визначенні пріоритетів освоєння місцевих бюджетів 

(партиципаторний бюджет) та ін. 

Найбільш актуальною із них, ще з часів виникнення громадянського 

суспільства, є функція запобігання та протидії корупції в державі. Не 

даремно, що А. Фергюсое у своїй роботі «Досвід історії громадянського 
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суспільства» розмістив промовисту частину шосту: «Про корупцію і 

політичне рабство», де зазначав: «Правила деспотизму були написані для 

урядів, які стоять над зіпсованими людьми» [389; c. 340]. Ця сентенція є 

важливою й для новітньої історії України. 

Особливого гостро проблема відкриття «другого фронту» щодо 

боротьби громадянського суспільства з корупцією постала у 2014 – 2015 рр., 

коли корупція стала реальною загрозою для національної безпеки та оборони 

в Україні. Разом із тим, громадянське суспільство та його інститути нині 

позбавлені дієвих законодавчих механізмів щодо запобігання та протидії 

корупції на публічній службі. Це вимагає нагального реагування з боку 

законодавця. Зокрема, блок антикорупційного законодавства, прийнятого у 

жовтні минулого року, доцільно було б доповнити спеціальним законом 

щодо посилення ролі громадян і інститутів громадянського суспільства в 

протидії корупції.  

На завершення слід зазначити, що функції громадянського суспільства 

та їх система визначають внутрішню побудову громадянського суспільства та 

особливості конституційно-правового статусу його основних складників. 

 

3.2 Структура громадянського суспільства та її складові елементи  

 

Внутрішня структурованість була властива для громадянського 

суспільства здавна. Але її дослідження з’являються лише в XIX ст., коли саме 

громадянське суспільство стає предметом наукових досліджень. До 

прикладу, А. де Токвіль виділяв три групи громадських об’єднань: а) 

об’єднання з метою збереження громадської безпеки; б) об’єднання для 

організації розвитку торгівлі й промисловості; в) релігійні об’єднання. При 

цьому, поряд із названими громадськими об’єднаннями, А. де Токвіль 

допускає можливість існування й суто політичних громадських об’єднань 

[244; c. 504]. 
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Прагматизм А. де Токвіля відтворював прагматичні цінності 

американського конституціоналізму, який зумів використати багатоманітність 

на користь державотворення у США. Щодо цього феномену, С. Хантінгтон 

зазначав, що батьки-засновники США усвідомлювали різноманітність як 

реальність, і звідси національний девіз, обраний комітетом Континентального 

конгресу: «E pluribus unum» - «Із багатьох – єдине» [400; c. 497].    

Але від часів започаткування конституційних основ громадянського 

суспільства єдності в поглядах учених щодо вичерпного кола суб’єктів 

структури громадянського суспільства не існувало, що пов’язане як з 

перманентними змінами функцій і структури громадянського суспільства, так 

і з постійними змінами організаційно-правових форм інститутів 

громадянського суспільства. Очевидно, що громадянське суспільство має 

складну структуру, рівень диференціації якої є залежним від рівня 

розвиненості суспільства та держави. Якщо громадянським спільнотам за 

часів Античності та Середньовіччя були властиві лінійні структури, в основу 

яких було покладено соціальний статус і майновий стан їх членів, то 

громадянське суспільство в XX – XXI ст. є складноструктурованим і 

багаторівневим. 

У XXI ст. категорія «громадянське суспільство», що стає традиційним 

предметом наукових досліджень і міжнародних документів, усе частіше 

означає сферу вільної, необмеженої громадянської активності, особливо в 

формі волонтерських груп і асоціацій [57; c. 284]. Хоча, С. Хантінгтон звертав 

увагу й на негативну тенденцію структуризації сучасного громадянського 

суспільства на прикладі США. Він виокремлює тенденцію щодо занепаду 

«соціального капіталу» через скорочення членства у добровільних 

об’єднаннях і втрату міжособистісної довіри, пов’язаної з подібним 

членством [400; c. 497]. На нашу думку, застереження С. Хантінгтона є 

справедливими, але не критичними для розвитку постіндустріального та 

постінформаційного суспільства, в якому масові громадські рухи й організації 
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змінюються вузькопрофільними інститутами з невеликою численністю своїх 

прихильників. 

Разом із тим, в кін. XX – на поч. XXI ст. у міжнародному праві та 

міжнародній економіці проблема класифікації структурних елементів набуває 

значної практичної актуальності, оскільки відповідні інститути і організації 

стають суб’єктами міжнародних правовідносин, зокрема, отримують 

фінансування міжнародних інституцій на реалізацію своїх програм і проектів. 

Відповідна підтримка розвитку та функціонування громадянського 

суспільства в особі його інститутів із боку міжнародного співтовариства 

вимагає чіткого розуміння правового статусу останніх. 

Натомість, у сучасних міжнародних документах відсутня 

консолідована позиція щодо класифікації інститутів і організацій 

громадянського суспільства, а також їх асоціацій. Це пояснюється як 

множиною останніх, так і різноманітністю критеріїв, що застосовуються для 

їх класифікації. Так, М. Денисюк вважає, що критерії виокремлення 

інститутів і організацій громадянського суспільства доволі повно визначені в 

Міжнародній стандартній галузевій класифікації всіх видів економічної 

діяльності ООН (ISIC), Загальній галузевій класифікації видів економічної 

діяльності (General Industrial Classification of Economic Activities – NACE), 

розробленій Статистичним управлінням під егідою ООН, та Національній 

класифікації юридичних осіб, звільнених від сплати податків (The National 

Taxonomy of Exempt Entities – NTEE), розробленій Національним центром 

благодійної статистики США. 

Зокрема, серед основних груп Національної класифікації юридичних 

осіб, звільнених від сплати податків (NTEE), виокремлюються наступні групи 

інститутів і організацій громадянського суспільства: 1) мистецтво, культура, 

гуманітарні науки (А); 2) освіта (В); 3) захист навколишнього середовища і 

дикої природи (С, D); 4) охорона здоров’я (E, F, G, H); 5) гуманітарні служби 

(I, J, K, L, M, N, O, P); 6) міжнародні організації (Q); 7) суспільні, соціально 
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корисні організації (R, S, T, U, V, W); 8) релігійні організації (X); 9) членські 

організації (Y); 10) некласифіковані (Z) [60; c. 46-47]. 

Класифікація NTEE щодо інститутів і організацій громадянського 

суспільства є системною та доволі привабливою для використання в Україні, 

але далеко не єдиною. Зокрема, в частині III Документа Копенгагенської 

наради Конференції з людського виміру НБСЄ від 29 червня 1990 р. 

визначається наступна предметна компетенція інститутів (груп і організацій) 

громадянського суспільства: 1) конституційне право, реформи і розвиток; 2) 

законодавство про вибори, проведення виборів і спостереження за ними; 3) 

створення судів і правових систем й управління ними; 4) розвиток 

безсторонньої й ефективної державної служби, у межах якої прийняття на 

роботу та просування по службі засновуються на системі врахування 

особистих здобутків працівника; 5) проведення в життя законів 

(правозастосовча діяльність); 6) місцеве самоврядування та децентралізація; 

7) доступ до інформації і забезпечення конфіденційності; 8) формування 

політичних партій і посилення їх ролі в плюралістичних суспільствах; 9) 

вільні і незалежні профспілки; 10) кооперативні рухи; 11) розвиток інших 

форм вільних асоціацій і груп, що відстоюють суспільні інтереси; 12) 

журналістика, незалежні ЗМІ, інтелектуальне і культурне життя; 13) 

викладання у сфері знань про цінності демократії та демократичні цінності й 

позитивні практики їх втілення, а також забезпечення свободи наукових 

досліджень [70; c. 653-654]. Застосування цих предметних критеріїв для 

класифікації інститутів громадянського суспільства вбачається прийнятним 

не лише на міжнародному, а й на національному рівнях.       

 Натомість, «Європейська конвенція про визнання правосуб’єктності 

міжнародних неурядових організацій (ETS No. 124)» звертається до 

детермінації організаційно-правових форм неурядових організацій NGO, які є 

самостійними і самоврядними та не підлягають управлінню з боку держав. 

Терміни, якими позначаються ці організації в національному праві, можуть 

варіюватись, але вони охоплюють: а) асоціації; б) благодійні заклади 
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(charities); в) фонди (foundations, funds); г) некомерційні корпорації, 

товариства, що мають довірчу власність в управлінні (trusts). 

Зі змісту Європейської конвенції також можна зробити висновок, що за 

сферою (спрямованістю) діяльності та своїм складом інститути і організації 

громадянського суспільства можуть бути міжнародними, національними і 

комбінованими. При цьому, NGO охоплюють організації, створені як 

окремими фізичними чи юридичними особами, так і їх групами [79].    

І ще одним міжнародним документам, який пропонує систематизацію 

різноманітних структурних компонентів громадянського суспільств, є 

Повідомлення Європейської комісії щодо розвитку культури консультацій та 

діалогу «Загальні принципи та мінімальні стандарти консультацій Комісії з 

зацікавленими сторонами» (СОМ(2002)704) від 11 грудня 2002 р. У цьому 

документі  пропонується диференціювати наступні NGO (організації): 1)  

організації у сфері праці (профспілки та об’єднання роботодавців — так 

званих «соціальних партнерів»); 2) соціально-економічні організації, які не є 

соціальними партнерами у прямому значенні (наприклад, організації 

споживачів); 3) ГО (громадські організації), які займаються питаннями 

загального характеру, такі, як: організації із захисту довкілля, прав людини, 

благодійні, освітні та навчальні організації тощо; 4) МГО (місцеві громадські 

організації), тобто організації, утворені на місцевому рівні для досягнення 

цілей їх членів, наприклад, молодіжні організації, сімейні асоціації та решта 

організацій, через які громадяни беруть участь у місцевому управлінні; 5) 

релігійні об’єднання. При цьому Загальні принципи передбачають 

зарахування до NGO суб’єктів господарювання, що, зазвичай, називають 

«третім сектором» [239]. 

Запропонована у Загальних принципах класифікація інститутів 

громадянського суспільства носить комбінований характер, оскільки 

враховує як сферу діяльності NGO, так і їх організаційно-правову форму. 

Разом із тим, не всі «недержавні організації (NGO)» є неприбутковими 

(NPO), хоча у нашому розумінні громадські організації, як суб’єкти 
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конституційного права, мають бути і не державними, і не прибутковими 

(підрозділ 1.1. дисертації), а недержавні суб’єкти господарської діяльності є 

т.з. «третім сектором» у трикутнику «громадянське суспільство – держава – 

бізнес».   

Заслуговує на увагу дослідників громадянського суспільства та його 

структури і класифікація, репрезентована у Міжнародній класифікації 

некомерційних організацій (The International Classification of Non-profit 

Organizations – ICNPO), рекомендована ООН і адаптована Університетом 

Дж. Гопкінза, що була введена в науковий обіг М. Денисюком. Відповідно до 

ICNPO, пропонується дванадцять різних категорій діяльності інститутів 

громадянського суспільства: 1) культура і дозвілля (включає в себе такі 

підкатегорії: культура і мистецтво, аматорський спорт, соціальні клуби та 

інші види дозвілля); 2) освіта і наукові дослідження (початкова і середня 

освіта, вища освіта, самоосвіта та інша освіта, наукові дослідження); 

3) охорона здоров’я (лікарські і реабілітаційні центри, заклади догляду, 

психічне здоров’я та втручання у кризових ситуаціях, дослідження); 

4) соціальні послуги (соціальні послуги, надзвичайні ситуації та гуманітарна 

допомога, фінансова допомога та утримання); 5) природне довкілля (охорона 

навколишнього середовища, захист тварин); 6) розвиток і житло (соціально-

економічний розвиток і розвиток громад, житло, зайнятість і професійна 

підготовка); 7) юриспруденція, адвокатські послуги (громадські та 

адвокатські організації, право і правові послуги, політичні організації) 

8) благодійні інститути і волонтерські рухи (благодійні фонди, що надають 

гранти, інші благодійні інститути та організації з розвитку волонтерства); 

9) міжнародна (міжнародна діяльність); 10) релігія (релігійні конгрегації та 

асоціації); 11) підприємницькі та професійні організації, професійні спілки 

(підприємницькі організації, професійні організації, професійні спілки); 

12) інші, не класифіковані в інших категоріях [60; c. 49-51]. Таким чином, 

класифікація структурних інститутів і організацій громадянського 

суспільства, запропонована в шкалі координат ICNPO, має системний і 
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дискретний характер, але не в усіх своїх положеннях узгоджується з 

розумінням громадянського суспільства та його інститутів, сформованим у 

конституційному праві України. 

Проаналізовані міжнародні класифікації структурних елементів 

громадянського суспільства не є вичерпними. У міжнародних документах 

можна знайти й інші типи інститутів громадянського суспільства, які 

позначаються як: неурядові організації (NGO), громадські організації (CSO), 

неприбуткові організації (NPO), громадські рухи (Social movement), соціальні 

мережі (Network), платформи (Plateau) тощо.      

У зарубіжних країнах також не існує єдності наукових і правотворчих 

та правозастосовчих підходів щодо диференціації та класифікації інститутів 

громадянського суспільства. Для того, щоб проілюструвати неможливість 

оцінки розвиненості громадянського суспільства виключно за формальними 

показниками, Г. Берченко наводить оригінальну класифікацію неурядових 

організацій, запропоновану А. Фаулером  із Міжнародного тренувального та 

дослідницького центру неурядових організацій (Alan Fowler, International 

NGO Training and Research Centre). Цей британський науковець вивчив і 

праналізував діяльність приблизно 700 NGO в усьому світі і дійшов 

висновків, що не більше 15–20% із них можуть вважатися такими, що 

контролюють дії влади та захищають інші суспільні інтереси. Решта 80–85% 

створюються для інших цілей. Особливо такі неурядові організації розвинені 

в країнах Східної та Центральної Європи, колишнього СРСР, Латинській 

Америці та Африці. Фаулер класифікував ці NGO, застосувавши до них 

красномовні назви й абревіатури словосполучень. 

1. BRINGO (Briefcase NGO) – «кишенькова неурядова організація» – 

створюється політиками, комерційними або мафіозними структурами 

виключно для написання певних пропозицій органам влади. Нічого іншого ці 

організації не роблять. 

2. CONGO (Commercial NGO) – «комерційна неурядова організація» – 

створюється підприємцями для зменшення податків, отримання обладнання, 
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допомоги для пошуку і підписання контрактів та лобіювання інтересів фірми 

в органах влади. 

3. GRINGO (Government NGO) – «провладна» неурядова організація – 

створюється державними органами для імітації та управління громадською 

діяльністю. За даними Фаулера, таких неурядових організацій в країнах 

Африки – левова більшість. 

4. MANGO (Mafia NGO) – «мафіозна неурядова організація» – 

створюється криміналітетом для відмивання грошей, покращення іміджу 

«авторитетів», тиску на владу і прикриття злочинної діяльності. Як 

стверджує Фаулер, такі організації процвітають в Східній та Центральній 

Європі та колишньому СРСР. 

5. MONGO (My own NGO) – «моя власна неурядова організація» – 

створюється виключно для самовираження певної особи. 

6. PANGO (Party NGO) – «партійна неурядова організація». Ця форма 

особливо популярна в Центральній Азії та Індокитаї. Вона дозволяє 

політичним партіям проводити пропаганду і лобіювати свої інтереси на 

різних рівнях влади. 

7. QUANGO (Quasi NGO) – «квазі-неурядова організація» – 

створюються державою для імітації опозиційної діяльності та демонстрації її 

міжнародному співтовариству [17; c. 59-60]. 

Наведена класифікація NGO, запропонована А. Фаулером, з одного 

боку, демонструє різноманітність якісних характеристик громадських 

організацій, які на сьогодні існують у світі, а з іншого – вказує на ті 

трансформації інститутів громадянського суспільства, які нині призводять до 

підміни у них функцій громадянського суспільства вузькосоціальними 

(корпоративними), нерідко і протиправними, інтересами. 

Інший висновок, який можна зробити з аналізу науково-експертного 

доробку А. Фаулера, вказує на необхідність визначати структуру 

громадянського суспільства та характеризувати його складники, беручи до 

уваги не лише відповідні міжнародні стандарти і позитивні зарубіжні 
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конституційні практики, а й сучасні українські конституційні реалії, зокрема, 

положення Конституції та законів України.       

У науці конституційного права України перші дослідження проблем 

структури  громадянського суспільства припадають на кін. XX ст. Зокрема, 

Ю. Тодика зазначав, що важливими структурними елементами 

громадянського суспільства є: а) добровільно сформовані первинні 

самоврядні угрупування людей (сім’я, різні асоціації, господарські корпорації, 

клуби за інтересами, інші суспільні об’єднання); б) сукупність недержавних 

суспільних відносин; в) господарська та приватна частина життєдіяльності 

людей, їх звичаї, традиції; г) сфера самоврядних організацій і індивідів [125; 

c. 188]. 

У свою чергу, О. Скрипнюк уточнив вище наведені висновки Ю. 

Тодики і запропонував наступні положення щодо структури громадянського 

суспільства: а) громадянське суспільство не можна ототожнювати з 

приватними інтересами і приватноправовими відносинами, оскільки сучасне 

громадянське суспільство не є «втечею від держави», а відображає легітимні 

інтереси народу та територіальних громад, політичних партій, трудових 

колективів і пересічних громадян; б) діяльність громадянського суспільства 

не може зводитись лише до соціальної та духовної сфери суспільного життя, 

оскільки поширюється на всі інші сфери; в) громадянське суспільство слід 

розглядати не лише як асоціацію певних інститутів і організацій, а й як 

«режим мобілізації суспільства для захисту своїх легітимних прав і інтересів» 

[351; c. 241-242]. 

Важливість теоретико-методологічних підходів Ю. Тодики, О. 

Скрипнюка та інших учених-конституціоналістів, на наш погляд, полягає в 

тому, що структура громадянського суспільства розглядається ними не як 

номенклатура різнопорядкових елементів – інститутів і організацій, а й як 

система усталених правових зв’язків між ними. Таким чином, громадянське 

суспільство розглядається в суб’єктно-об’єктному аспекті конституційних 

правовідносин, а саме дослідження цієї проблематики має елементи 
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функціонального обстеження ефективності внутрішньої конструкції 

громадянського суспільства. 

Проблеми структури громадянського суспільства ґрунтовно 

досліджувались також у роботах Г. Берченка. Зокрема, Г. Берченко порушує в 

своєму дослідженні надзвичайно гостре питання: «Чи можемо ми поряд із 

неурядовими некомерційними організаціями включати до структури 

громадянського суспільства прояви неінституціоналізованої громадянської 

активності (масові рухи або акції протесту)?» [17; c. 69]. 

Ця проблема є доволі гострою для теорії та практики конституційного 

права. Адже зарубіжні вчені зараховують подібні масові громадські рухи до 

важливих складових сучасного громадянського суспільства. Так, П. 

Розанвалон стверджує, що упродовж XIX ст. багато хто вбачав у повстанні як 

«живій тіні установчої влади вираження певного роду чистої демократії» 

[330; c. 151-152]. З часом же «романтика барикад» призвела конституційні 

перетворення і до інституціоналізації громадянського суспільства, хоча і не 

спростувала потенціал громадських рухів. 

Так, Н. Леткі, апелюючи до А. де Токвіля і його уявлень про 

партиципаторне, деліберативне, демократичне суспільство, вважає, що для 

того часу первинними складниками громадянського суспільства були 

добровільні організації, у XX ст. на перше місце вийшли соціальні рухи, а 

нині – це соціальні мережі [57; c. 285]. Утім, на наше переконання, 

обґрунтований Н. Леткі генезис активних компонентів громадянського 

суспільства за алгоритмом «громадські організації – громадські рухи – 

громадські мережі», не може розглядатися як генезис по висхідній прямій. 

Про це свідчить і приклад із новітньої історії вітчизняного 

конституційного державотворення та правотворення. Громадський 

протестний рух (citizenship) в 2013 – 2015 рр. в Україні виник і активізувався 

тоді, коли традиційні інститути громадянського суспільства виявилися 

безпорадними перед авторитарним політичним режимом і згортанням 

демократії, а громадське життя (civil life) перемістилося з політичної в 
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культурну сферу. Тому можна зробити висновок, що для структури 

сучасного громадянського суспільства характерним є поєднання всіх 

можливих організаційно-правових форм громадської активності. Але, в 

залежності від актуалізації конкретних функцій громадянського суспільства 

на конкретному етапі його розвитку, одні з них виходять на перший план, а 

інші діють у повсякденному режимі або ж зазнають забуття.    

 Тому, загалом можна погодитись із висновком Г. Берченка про те, що 

«до структури громадянського суспільства, поряд із неурядовими 

некомерційними організаціями, недоцільно також включати прояви 

неінституціоналізованої громадянської активності (масові рухи або акції 

протесту)» [17; c. 69]. Дійсно, ключовою ознакою сучасного громадянського 

суспільства є його інституційний характер. Разом із тим, тенденція щодо 

інституціоналізації громадянського суспільства в XXI ст. поєднується з 

іншою - щодо деверсифікації організаційно-правових форм громадської 

активності. Відповідно, неорганізовані протестні громадські рухи, у своїй 

більшості, не можуть бути предметом конституційно-правового 

регулювання. Але заперечувати їх наявність в структурі сучасних 

громадських суспільств було б упередженням.   

Проблеми структури і системи громадянського суспільства 

досліджувались не лише вітчизняними вченими-конституціоналістами, а й 

теоретиками права. До прикладу, О. Петришин наголощує, що громадянське 

суспільство складається з «найрізноманітніших об’єднань громадян», які 

становлять собою недержавні об’єднання, тобто ті, що «утворені приватними 

особами або їх організаціями» [85; c. 473]. До них О. Петришин зараховує: 1) 

громадські організації (спортивні, культурні, національні та ін.); 2) релігійні 

організації; 3) благодійні організації; 4) професійні спілки; комерційні 

організації (підприємства, господарські товариства, банки і ін.); 5) політичні 

партії. Для зручності О. Петришин об’єднує згадані інститути 

громадянського суспільства, відповідно до мети їх створення, в дві категорії: 
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а) прибуткові, що ставлять за мету заробляння коштів і б) неприбуткові, що 

ставлять за мету досягнення інших, соціально значущих цілей. 

Інший теоретик права М. Денисюк обґрунтував наступну класифікацію 

інститутів громадянського суспільства: 1) інститути громадянського 

суспільства в політичній сфері (політичні партії, громадсько-політичні 

організації та рухи); 2) інститути громадянського суспільства у сфері захисту 

прав людини та громадянина (адвокатура, правозахисні організації, 

професійні спілки, об’єднання роботодавців тощо); 3) інститути 

громадянського суспільства в соціально-економічній і гуманітарній сферах 

(благодійні організації та фонди, освітні інститути, громадські засоби масової 

інформації, релігійні організації тощо); 4) інститути громадянського 

суспільства щодо адміністративно-територіального устрою (територіальні та 

локальні) [60; c. 50-51]. Утім, така класифікація викликає ряд критичних 

зауважень. Зокрема, політичні партії, на наше переконання, не є складниками 

громадянського суспільства. Натомість, громадські організації та інші 

інститути громадянського суспільства все частіше забезпечують реалізацію 

функцію політичної участі. Суперечливим вбачається й зарахування до 

інститутів громадянського суспільства адвокатури. 

 Заслуговують на увагу й відповідні дослідження філософів, соціологів, 

представників науки державного управління, в яких науковці вказують на 

особливості внутрішньої структуризації громадянського суспільства. Так О. 

Пухкал вважає, що громадянське суспільство складається з: а) добровільно 

створених громад, асоціацій та органів; б) ринкової конкуренції; в) приватної 

сфери; г) публічної сфери. 

При цьому, у ракурсі горизонтальних відносин, що не зводяться до 

інституціональних утворень, громадянське суспільство, на думку О. Пухкала, 

складається зі сфер: 1) соціальної, як сукупності сімей, громадських 

організацій, рухів, органів місцевого самоврядування; 2) економічної, що 

поєднує недержавні підприємства, фонди, асоціації, кооперативи тощо; 3) 

духовної, що розгалужена у вигляді «реальних можливостей» свободи слова, 
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думки, творчості, незалежних від державної влади, ЗМІ та громадської думки, 

закладів і осередків освіти та культури [313; c. 26]. Вченим пропонуються й 

інші експозиції різних вимірів структури громадянського суспільства. 

З однієї сторони, запропонований О. Пухкалом «симбіоз» суб’єктів і 

об’єктів громадянського суспільства викликає заперечення методологічного 

характеру, а з іншої – демонструє множинність складових елементів, які 

становлять структури громадянського суспільства. Хоча, згадуючи Дж. Лока, 

слід зробити ремарку, що «стан свободи – це, все-таки не стан свавілля» [158; 

c. 132]. Тому, громадянське суспільство, навіть за умови свого постійного 

розвитку і трансформації функцій, форм і методів діяльності, має свої межі та 

внутрішню структуру.  

Оригінальні погляди на структуру громадянського суспільства 

висловлювали й інші фахівці з державного управління. Так, на думку О. 

Якубовського та Т. Бутирської, внутрішня фрагментація громадянського 

суспільства може здійснюватись за різними ознаками: національною, 

класовою (професійною), майновою (середній клас, вищий клас, незаможні), 

за інтересами (партії, асоціації і т.п.), громадянською (ті, що володіють 

правами і свободами, і ті, що не володіють, борці за права), юридичною 

(правові, кримінальні елементи) і т.д. Це дозволило вченим розглядати 

громадянське суспільство як «сукупність кластерних груп». При цьому, для 

громадянського суспільства не властива, і тому відчужувана ним, ієрархічна 

структура [422; c. 25]. Тобто, громадянське суспільство, на думку 

Якубовського та Т. Бутирської, має лише горизонтальні зв’язки між своїми 

складниками. 

Не вносить ясність у розуміння структури громадянського суспільства 

й положення чинного конституційного законодавства. Так, Конституція 

України визначає в статтях 36-37 та унормовує конституційно-правовий 

статус політичних партій, громадських організацій, а також профспілок [132]. 

При цьому, аналіз частини першої ст. 36 Основного Закону засвідчує, що 

законодавець передбачає багатоманітність громадських організацій і 
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визначає основними сферами їх діяльності: 1) здійснення та захисту своїх 

прав і свобод (правозахисна сфера); 2) політична сфера (очевидно, що, окрім 

політичних партій, усе більше громадських організацій в Україні 

демонструють свою схильність до т.з. «політичної участі»); 3) економічна 

сфера (організації платників податків, власників будинків тощо); 4) соціальна 

сфера; 5) культурна сфера та інші. Окремо Конституція виділяє інститут 

профспілок, як специфічних громадських організацій. Вони покликані 

захищати трудові та соціально-економічні права та інтереси працюючих. 

Виходячи із того, що Основний Закон здійснює обмеження щодо 

діяльності громадських організацій лише в інтересах національної безпеки та 

громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту інших прав і 

свобод людей, громадські організації та інші інститути громадянського 

суспільства можуть здійснювати свою діяльність і в інших сферах 

суспільного життя. До прикладу, у сфері запобігання та протидії корупції, 

захисту природи, сприяння культурному розвиткові національних меншин 

тощо.     

Логічним було б отримати бачення суб’єктами конституційної 

правотворчості інституціональної структури сучасного громадянського 

суспільства в законах України й інших актах чинного конституційного 

законодавства. Але положення законів України, указів Президента України і 

постанов Кабінету Міністрів України відповідного змісту унормовують 

різноманітні бачення внутрішньої побудови громадянського суспільства.  

Так, Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 р. вперше в 

незалежній Україні встановлює невизначений елементний склад 

громадянського суспільства, декларуючи, що: «основним елементом 

громадянського суспільства виступає людина, інтереси та потреби якої 

виражаються через відповідні об’єднання громадян, такі, як: політичні партії, 

професійні об’єднання, асоціації, творчі спілки тощо» [286]. Разом із тим, 

цінність зазначеного в Законі положення про структуру громадянського 
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суспільства полягає в тім, що воно: а) вперше закріпило на рівні закону 

України поняття громадянського суспільства та його структури; б) 

унормувало, що первинним і основним складником громадянського 

суспільства є людина; в) встановило дворівневу структуру громадянського 

суспільства на рівні індивідів і інституцій.  

Законодавчі новели про структуру громадянського суспільства 

отримали свій розвиток у інших актах чинного конституційного 

законодавства. Зокрема, у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 21 

листопада 2007 р. № 1035-р «Про схвалення концепції сприяння органами 

виконавчої влади розвитку громадянського суспільства» (втратило чинність у 

2012 р.), де визначено, що до інститутів громадянського суспільства 

належать громадські організації, професійні і творчі спілки, організації 

роботодавців, благодійні організації, релігійні організації, недержавні засоби 

масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи» [17; c. 

54]. 

Найбільш повно перелік структурних елементів громадянського 

суспільства було унормовано в «Порядку сприяння проведенню громадської 

експертизи діяльності органів виконавчої влади», затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 976. Це: 1) 

громадські організації; 2) професійні та творчі спілки; 3) організації 

роботодавців; 4) благодійні організації; 5) релігійні організації; 6) органи 

самоорганізації населення; 7) недержавні засоби масової інформації (ЗМІ); 8) 

інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до 

законодавства [274]. Таким чином, постанова Уряду України від 5 листопада 

2008 року № 976 повно, хоча й невичерпно визначила інституційну основу 

структури громадянського суспільства в Україні. 

Подальші акти конституційного законодавства, у тому числі й Закон 

України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» від 1 липня 2010 

року [269], уникають деталізації структури громадянського суспільства в 

Україні. Зокрема, в Стратегії державної політики сприяння розвитку 
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громадянського суспільства в Україні,  затвердженої Указом Президента 

України від 24 березня 2012 р. № 212 [302], зі змінами і доповненнями, 

внесеними у 2015 р., згадуються громадські, волонтерські та благодійні 

організації, молодіжні громадські організації, релігійні громади, органи 

самоорганізації населення та інші інститути громадянського суспільства. 

Натомість, «громадські ініціативи, суспільні рухи, асоціації, об’єднання» 

визначаються як форми діяльності громадянського суспільства, а не його 

суб’єктні складові. 

Важливим для пізнання та розуміння структури громадянського 

суспільства в Україні є й аналіз конституційної практики функціонування 

його основних інститутів. Уявлення про подібну практику надають 

статистичні дані щодо динаміки генезису інституційної основи 

громадянського суспільства. Хоча, використання таких даних вимагає 

застереження щодо їх достовірності (методика проведення обчислень і її 

інтерпретації). Тому, найбільш об’єктивними для нашого дослідження будуть 

дані Державної служби статистики України.   

Так, на перший погляд, очевидна та невпинна тенденція щодо 

зростання кількісних показників розвитку інститутів громадянського 

суспільства в Україні отримала негативну динаміку у 2014 – 2015 рр. 

Формальна кількість інститутів громадянського суспільства в Україні 

скоротилася в 2014 р. до рівня 2009 р. Зокрема, на 1 березня 2015 р., 

відповідно до положень Єдиного державного реєстру установ та організацій 

України, оприлюдненого Державною службою статистики, в Україні було 

зареєстровано 65 080 громадських організацій (на 1 січня 2014 р. – 77 286), 

25 900 профспілок та їх об’єднань (29274), 13 800 благодійних організацій 

(14 999), 15 786 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (16 213) 

та 1 363 органів самоорганізації населення (1 503) [102]. 

Причиною послаблення інституційної структури громадянського 

суспільства в Україні, на нашу думку, стало наступне: анексія АР Крим і 

тимчасова окупація окремих районів Донецької та Луганської областей; 
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відтік громадян із громадських організацій, профспілок та ін., зумовлений 

розчаруванням у потенціалі інститутів громадянського суспільства; 

домінування стихійних і протестних форм участі громадян в управлінні 

державними справами над інституційними тощо. Разом із тим, Україна 

продовжує зберігати тенденцію щодо подальшого розвитку та структуризації 

громадянського суспільства. 

Проведений аналіз наукових досліджень і міжнародних документів у 

сфері громадянського суспільства, а також положень актів чинного 

конституційного законодавства та конституційної практики відповідного 

змісту дозволяють стверджувати наступне. По-перше, нині ні в кого не 

викликає сумнівів і заперечень стосовно того, що громадянське суспільство в 

Україні та за кордоном має складну, багаторівневу внутрішню побудову. 

Зазначене, по-друге, дозволяє виокремлювати різні моделі побудови 

громадянського суспільства.  

Щодо внутрішньої побудови громадянського суспільства в Україні, то 

можна виділити три основні підходи, які на сьогодні домінують в поглядах 

науковців і законодавців: 1) т. з. «широкий підхід», коли структура 

громадянського суспільства ототожнюється з системою усіх конституційних 

цінностей, суб’єктів, відносин і процесів, що не пов’язані безпосередньо з 

державою; 2) інституційний підхід, коли структура визначається як 

поєднання різних інститутів громадянського суспільства; 3) комбінований 

підхід, коли внутрішня побудова громадянського суспільства визначається як 

система, представлена індивідами й інститутами громадянського суспільства 

та усталеними конституційно-правовими зв’язками між ними. Нами 

підтримується третій, комбінований підхід щодо структури громадянського 

суспільства. 

По-третє, громадянське суспільство в Україні має складну, 

функціонально зумовлену багаторівневу внутрішню побудову. Нами в 

цілому підтримується позиція українських учених-конституціоналістів, які 

вважають, що громадянське суспільство в Україні складається з громадян; 
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громадськості – соціально активних громадян, які активно реагують на події 

суспільного та державного життя; інститутів громадянського суспільства – 

визначені Конституцією та законами України організаційні форми системної 

та цілеспрямованої діяльності громадськості щодо реалізації та захисту прав 

своїх членів, іноді й третіх осіб [243; c. 210]. Таким чином, слід 

виокремлювати три основних ланки у внутрішній структурі громадянського 

суспільства: людину, громадськість (громадський рух) та інститути 

громадянського суспільства.  

 Первинною та головною ланкою громадянського суспільства є 

соціально активний громадянин, що реалізує свої конституційні права на 

саморозвиток і участь у державному управлінні. У цьому сенсі категорія 

«громадянин» є певною мірою умовною, такою, що сягає витоків 

Античності, коли ідеї koinonia politike пов’язувались із союзом вільних 

громадян. 

У більш широкому значенні першоосновою громадянського 

суспільства є людина, оскільки Конституція України в ст. 26 встановлює, що 

іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають на території 

України, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть ті 

самі обов’язки, як і громадяни України [132]. Тобто, основу соціальну базу 

громадянського суспільства складають люди – громадяни України, іноземці 

та особи без громадянства. Але йдеться не про всіх, без винятку, громадян, а 

про тих, які демонструють свою активну громадянську позицію.    

Другою ланкою громадянського суспільства в Україні є громадськість 

– стихійні або самоорганізовані групи (рухи) соціально активних громадян 

(citizenship), ситуаційно об’єднаних для розв’язання соціально значущих 

резонансних проблем (виступи проти незаконної забудови, боротьба з 

корупцією в органах державної влади, відстоювання екологічних прав тощо).  

Третьою ланкою є легалізовані в установленій Конституцією та 

законами формі громадські об’єднання, які цілеспрямовано та системно 

захищають конституційні права учасників таких об’єднань і третіх осіб. 
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Щодо цієї структурної ланки громадянського суспільства, Ф. Фукуяма 

вживав термін «інститути посередництва» і зараховував до них політичні 

партії, приватні корпорації, профспілки, громадські асоціації, професійні 

організації, церкви, асоціації вчителів і батьків, шкільні ради, літературні 

товариства тощо. «Завдяки посередництву таких громадських організацій 

людей вдається відволікти від себе і власних егоїстичних турбот» [396; c. 

460] – зазначав Ф. Фукуяма.  

Утім, необхідно зробити ремарку, що обґрунтована нами інституційна 

структура громадянського суспільства є актуальною переважно для Західної 

цивілізації. Натомість, визначення типу організацій, які входять до складу 

громадянського суспільства і сприяють розвиткові соціального капіталу, 

залежать, насамперед, від контексту. Виміри якості демократії, засновані на 

силі громадянського суспільства, є неадекватними, а спроби нав’язати ідеї, що 

мають західне походження, незахідним суспільствам – недалекоглядні [57; c. 

283]. 

По-четверте, що ж до системи інститутів громадянського суспільства в 

Україні, то найбільш дискусійним є питання про зарахування до них 

політичних партій і місцевого самоврядування. Водночас, ця проблематика є 

доволі дискусійною в українській науці конституційного права. 

Це, із-поміж іншого, пояснюється тим, що політичні партії та інші 

інститути громадянського суспільства часто здійснюють схожі функції. Так, 

останні вже традиційно здійснюють політичну участь. Натомість, політичні 

партії в Україні дуже часто не делегують своїх представників до виборчих 

органів державної влади та місцевого самоврядування, а займаються 

соціальними питаннями тощо. Врешті, маємо в новітній історії України і 

приклади трансформацій інститутів громадянського суспільства в політичній 

партії. Зокрема, громадський рух «Правий сектор» у 2014 р. 

переформатувався в політичну партію. 

Стосовно ж належності політичних партій до системи і структури 

громадянського суспільства, то ця думка зберігає свою дискусійність 
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упродовж тривалого часу. Зокрема, свого часу ще Ю. Тодика стверджував, 

що «найважливішою структурою політичної системи і громадянського 

суспільства є політичні партії та інші громадські формування, правовий 

статус яких регламентується Конституцією і законом про об’єднання 

громадян» [368; c. 210]. Це твердження вченого, на нашу думку, є дещо 

неоднозначним. 

Загалом можна погодитись із Ю. Тодикою, що політичні партії є 

визначальним складником політичної системи, але це не робить їх 

автоматично елементами громадянського суспільства, навіть за умови, коли 

конституційно-правовий статус політичних партій і громадянського 

суспільства до 2001 р. регулювався Законом України «Про об’єднання 

громадян» від 16 червня 1992 р. [283]. Але, із прийняттям 5 квітня 2001 р. 

Закону України «Про політичні партії» [288], останні отримали оновлене 

унормування та інституціоналізацію свого конституційно-правового статусу. 

Метою політичних партій є політична діяльність. Врешті, вона 

зводиться до двох завдань: а) формування та реалізації загальнодержавної 

політичної програми; б) постійної участі у виборах з метою приходу до влади 

на загальнодержавному та місцевому рівнях. Натомість, громадянське 

суспільство та його інститути здійснюють правозахисну та іншу соціально 

значущу діяльність. 

У найбільш загальному вигляді, політичні партії формують і 

реалізують політичні проекти, пов’язані з приходом у публічну владу, а 

громадські організації та інші інститути громадянського суспільства  

реалізують соціальні проекти, захищають особистісні, соціально-економічні 

та гуманітарні права людини. 

До того ж, тезу про відмежування політичних партій від системи 

інститутів громадянського суспільства підтверджує й зміст міжнародних 

документів, які визначають міжнародні стандарти у сфері розвитку та 

функціонування громадянського суспільства. Зокрема, «Європейська 

конвенція про визнання правосуб’єктності міжнародних неурядових 
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організацій (ETS No. 124)» чітко й однозначно засвідчує, що NGO «не 

включають організації, що діють як політичні партії» [79].   

Що ж до зарахування місцевого самоврядування до громадянського 

суспільства  (П. Любченко [187] і ін.), то інститутами громадянського 

суспільства можна вважати органи самоорганізації населення, але не 

територіальну громаду, органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 

оскільки останні є суб’єктами публічно-владних відносин. 

На сьогодні ні Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» від 1 липня 2010 року, ні Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження порядку сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади» від 5 листопада 2008 р. № 976, ні 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які 

можуть впливати на стан довкілля» від 29 червня 2011 року № 771, ні інші 

акти чинного законодавства у сфері регулювання розвитку та 

функціонування громадянського суспільства, не зараховують територіальні 

громади, органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб до інститутів 

громадянського суспільства. 

В інакшому б випадку, ці акти суперечили Конституції України, яка в 

частині 2 ст. 19 дискретно визначила: «Органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України» [132]. 

Територіальну громаду також слід відрізняти від інститутів 

громадянського суспільства. На наше переконання, їх відмінність полягає в 

тому, що: по-перше, за своєю сутністю, територіальна громада, відповідно до 

ст. 140 Конституції України, поруч із народом України, є первинним 

суб’єктом публічної влади, а громадянське суспільство чи його інститути не 

наділені конституційно визначеними публічно-владними повноваженнями. 

По-друге, магістральною функцією територіальної громади є здійснення 



 295 

місцевого самоврядування, а громадянського суспільства – політична та 

соціальна участь, а також здійснення громадського контролю за діяльністю 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб, в інтересах захисту прав і свобод людини. По-третє, конституційними 

формами реалізації публічної влади територіальних громад є безпосередня 

демократія (вибори, референдуми і ін.), а також діяльність органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб. Натомість, для громадянського 

суспільства та його інститутів характерними є партиципаторні форми 

демократії, пов’язані з участю громадян і інститутів громадянського 

суспільства в управлінні державними справами. 

Із певними застереженнями до інститутів громадянського суспільства 

можна в перспективі зарахувати й окремі елементи адвокатури. Зокрема, 

йдеться про передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» від 5 липня 2012 р. [255] інститут адвокатського самоврядування, 

зміст якого полягає в гарантованому праві адвокатів самостійно розв’язувати 

питання організації та діяльності адвокатури. 

По-четверте, до інститутів громадянського суспільства можна 

зарахувати лише н залежні від держави та органів місцевого самоврядування, 

самоврядні неполітичні добровільні організації з різними організаційно-

правовими формами, які не суперечать Конституції та законам України. 

Таким чином, інституційну основу структури громадянського 

суспільства в Україні становлять: 1) громадські, у тому числі й волонтерські 

організації; 2) професійні спілки і їх об’єднання; 3) організації роботодавців і 

їх об’єднання; 4) творчі спілки; 5) благодійні організації; 6) релігійні 

організації; 7) органи самоорганізації населення; 8) недержавні ЗМІ; 9) інші 

непідприємницькі товариства і установи, легалізовані, відповідно до 

законодавства, а також їх асоціації. Особливості їх конституційно-правового 

статусу визначають особливості конституційної природи громадянського 

суспільства. 
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3.3 Конституційно-правовий статус інститутів громадянського 

суспільства в Україні  

 

Прагнення людей до об’єднання в соціальні інститути й асоціації стало 

важливою передумовою і, одночасно, наслідком утвердження, розвитку та 

функціонування громадянського суспільства. А. Фергюсон зазначав про це 

так: «Людство в усіх його станах, за кочового способу життя та осілості, в 

мирі та суперечках, завжди об’єднувалося. І який би характер не носило це 

зібрання, в його основі був принцип альянсу чи союзу» [389; с. 52]. Але лише 

громадянське суспільство, після унормування в конституціях ключових засад 

його життєдіяльності та взаємин із державою, стало сприятливим 

середовищем для розвитку різноманітних інститутів і їх об’єднань. 

Розвиток і функціонування громадянського суспільства в Україні 

репрезентовано, насамперед, успіхами і прорахунками діяльності його 

основних складників – інститутів громадянського суспільства. Безперечно, 

саме людина – соціально активний громадянин своєї країни є головною 

ланкою громадянського суспільства, і в світі достатньо прикладів, коли 

окремі особистості змінювали не лише «соціальне обличчя» громадянського 

суспільства, а й історію цілих держав і народів. Зокрема, загальновизнаними і 

найбільш помітними лідерами і, по суті, творцями громадянського 

суспільства у своїх державах на сьогодні стали: Л. Валенса, лідер польської 

«Справедливості» і перший посткомуністичний президент Польщі; Н. 

Мандела, лідер руху проти апартеїду й перший темношкірий президент ПАР; 

В. Гавел, лідер «Громадянського форуму», який привів Чехословаччину до 

декомунізації та мирного розподілу на Чехію та Словаччину й був двічі 

президентом – спочатку Чехословаччини, а потім Чехії; Р. Альфонсін, лідер 

«Громадянського радикального союзу» та активіст-правозахисник із 

Аргентини і ін. [57; с. 319-320].  

Водночас, сама сутність громадянського суспільства визначається не 

авторитетом і характером окремих людей із активною соціальною позицією, 
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а саме вмінням різних осіб об’єднуватись у дієві колективи, спроможні 

забезпечити участь в управлінні державними справами та місцевим 

самоврядуванням, захист і гарантування прав і свобод людини, всебічний 

громадський контроль за діяльністю органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Для України не менш 

важливою є й спроможність таких колективів сприяти проведенню 

конституційної та інших реформ, протидіяти корупції, забезпечувати 

підтримку внутрішніх переселенців і інші специфічні функції, викликані 

політико-правовими і соціально-економічними реаліями сьогодення. 

Інститути громадянського суспільства, або ж громадські асоціації, 

стали й сприятливим соціальним підґрунтям для самореалізації людини, для 

задоволення її природних прав і культурного розвитку. З цього приводу Ф. 

Фукуяма влучно відзначав, що «життя приватної асоціації дає куди більше 

безпосереднього задоволення, ніж звичайне громадянство у великій сучасній 

демократії» [396; с. 460]. Споріднені погляди висловлював і А. Дарендорф, 

який вбачав, що людська потреба в належності до певної суспільної 

спільноти може бути задоволена, передусім, за допомогою плюралізму 

асоціацій, що не мають яких-небудь політичних домагань [53; с. 69]. Дійсно, 

належність особи до певної громадської асоціації дозволяє ідентифікувати її 

сучасному глобальному та мультикультуральному світі, сприяє її 

трансформації з пасивного суб’єкта електоральної культури на активного 

громадянина постіндустрільного суспільства. 

Разом із тим, інститути громадянського суспільства, як це вже 

неодноразово доводилося в нашій дисертаційній роботі, не стали виходом 

сучасної конституційної інженерії. Від самих витоків теорії та практики 

громадянського суспільства за часів Античності і до сьогодення саме 

добровільні та автономні асоціації громадян, а також їх кількісні та якісні 

характеристики стали індикаторами рівня розвитку громадянського 

суспільства. 
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Власне, умови виникнення громадянського суспільства та особливості 

його правового статусу співвідносяться з правовими характеристиками 

громадських асоціацій, як ціле і частка. Так, Дж. Лок, визначаючи сутнісні 

ознаки громадянського суспільства та його відмінність від т.з. «природного» 

стану людини, зазначав, що єдиним способом «накласти на себе узи 

громадянського суспільства – це домовленість з іншими людьми про 

об’єднання у спільноту задля зручного, спокійного й мирного співжиття, 

надійного користування своєю власністю, а також більшої, ніж у тих, хто не 

живе в суспільстві, безпеки. … Коли певна кількість людей погодилась таким 

чином утворити єдину спільноту чи систему врядування, то вони вже через 

це стають об’єднаними й утворюють єдиний політичний організм, у якому 

більшість має право діяти й вирішувати за решту» [158; с. 180].  

Очевидно, що наведений Дж. Локом алгоритм «спільнотворення» 

однаково може бути зарахований як до громадянського суспільства в цілому, 

так і щодо його інститутів. Не розв’язаним залишається й питання про те, що 

виникло першим – громадянське суспільство, чи громадські асоціації 

(інститути), які його утворюють? 

На наш погляд, громадянське суспільство «виросло» з громад 

Античних міст-держав та римських «партій», ремісничих і торгівельних 

союзів (гільдій і ганз) раннього Середньовіччя, які були «присяжними 

братствами, члени яких були пов’язані клятвами захищати одне одного» [15; 

с. 365], протестантських громад часів Реформації, козацьких «громад» в 

Україні, а також громадських рухів, які стали соціальною основою 

буржуазно-демократичних революцій в Англії та Нідерландах у XVII ст. і в 

Західній Європі та в Північній і Латинській Америці у XVIII-XIX ст. Лише 

після унормування природного права на власність, об’єднання в асоціації та 

участь у державних справах у перших білях і деклараціях про права людини 

(США, Франція) та перших конституціях (Франція, Бельгія) і конституційних 

законах (Австро-Угорщина, Російська Імперія й ін.), тобто, після 

позитивного закріплення основоположних ідей і ідеалів громадянського 
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суспільства в конституційному законодавстві, поряд з інститутами 

громадянського суспільства та їх асоціаціями, активними членами 

громадянського суспільства стають окремі громадяни з активною соціальною 

позицією. Саме в цей час громадянське суспільство закріплюється на рівні 

конституцій як загальновизнана цінність, раціональна форма співіснування 

людей і інститутів громадянського суспільства з державою та її 

уповноваженими органами. 

Після Другої світової війни інститути громадянського суспільства 

отримали міжнародне визнання. Їх міжнародна правосуб’єктність уперше 

отримала своє закріплення в Статуті ООН 1945 р., який із метою 

відокремлення міжурядових спеціалізованих установ та міжнародних 

приватних організацій запровадив термін «неурядові організації» («non-

governmental organization» або NGO). При цьому, під категорію NGO 

потрапляли не лише різнопланові організації, а й громадські рухи і мережі. 

Разом із тим, громадські та релігійні організації, профспілки й інші 

інститути громадянського суспільства зберігають свої переваги в частині 

ефективного, цілеспрямованого та системного захисту прав і свобод своїх 

членів і інших людей, участі в управлінні державними справами і здійснення 

громадського контролю. Потенціал дієвості асоціації перевищує можливості 

пересічних членів громадянського суспільства, і тому громадянське 

суспільство і в XXI  ст. – це, в першу чергу, добровільна асоціація 

різноманітних NGO. 

В Україні започаткування системи інститутів громадянського 

суспільства припало на 1987-1991 рр., коли головною метою українців стала 

боротьба за незалежність України. Діяльність «Народного Руху», 

«Товариства Лева», «СНУМ» і інших патріотичних проукраїнських 

організацій сприяла формуванню та подальшій інституціоналізації 

громадянського суспільства в Україні. Водночас, «специфічний прояв 

громадської активності періоду революційних змін у суспільних інститутах 

неминуче мав відійти в минуле. 
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Йому на зміну прийшов період творення організацій зовсім нового для 

посттоталітарних країн типу, які формуються дійсно знизу і намагаються 

розв’язувати проблеми громадян зусиллями самих громадян» [232; с. 476]. 

Відповідні трансформації в вітчизняному суспільстві відбулися після 

унормування конституційно-правового статусу його інститутів – об’єднань 

громадян.  

Так важливий вплив на інституціоналізацію громадянського 

суспільства в Україні справив Закон України «Про об’єднання громадян» від 

16 червня 1992 р. Ст. 1 цього Закону визначила об’єднання громадян 

(незалежно від назви – рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) як 

добровільне громадське формування, створене га основі єдності інтересів для 

спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод [283]. 

При цьому, законодавець обмежив сферу застосування законодавства 

про об’єднання громадян, заборонивши його поширення на релігійні, 

кооперативні організації, об’днання громадян, що мають на меті отримання 

прибутків, органи місцевого самоврядування, органи громадської 

самодіяльності (народні дружини, товариськеі суди тощо), профспілки й інші 

інститути громадянського суспільства, чия правосуб’єктність визначена в 

спеціальних законах України. Тим самим, в Україні було започатковано 

конституційно-правове регулювання статусу інститутів громадянського 

суспільства, що з 1996 р. отримало свій розвиток у Конституції та законах 

України. 

Водночас, категорія «інститут громадянського суспільства», навіть 

після її унормування в 2007 – 2010 рр. у чинному конституційному 

законодавстві України, не отримала своєї законодавчої детермінації. І така 

позиція законодавства законодаця вбачається логічною. Адже правознавці 

також продовжують науковий дискурс щодо змісту цієї категорії. Однією з 

причин цього є множинність сенсів і інтерпретацій слова «інститут».      

Відзначимо, що термін «інститут» (лат. institutum – установа, звичай, 

заклад) є доволі вживаним у конституційному праві у найрізноманітніших 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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значеннях. Зокрема, слово «інститут» вживається в сполученні зі словами 

«держава», «місцеве самоврядування», «громадянське суспільство» та ін. 

Такі категорії, як «інститут держави», «інститут місцевого самоврядування» 

чи «інститут громадянського суспільства», досить часто вживаються в науці 

конституційного права, конституційній правотворчій і правозастосовчій 

практиці. Вони, як правило, вживаються для позначення суб’єктів або ж 

складників держави, місцевого самоврядування чи громадянського 

суспільства. 

Слово «інститут» також застосовується в конституційному праві для 

утворення категорій, пов’язаних із безпосередньою демократією: «інститут 

демократії», «інститут виборів», «інститут референдуму», «інститут народної 

законодавчої ініціативи» тощо. У цьому випадку слово «інститут» також 

позначає частку, складову цілого – демократії. 

Інше значення слово «інститут» має при застосуванні його для 

позначення складової системи конституційного права. У цьому випадку 

«інститут конституційного права» – це система якісно однорідних та 

об’єднаних спільним предметом правового регулювання норм 

конституційного права. Очевидно, що інститути громадянського суспільства, 

які розвиваються та функціонують у конституційному полі, тобто не 

порушуючи вимог Конституції та законів України, за визначенням, є 

інститутами конституційного права.     

Нерідко поряд із терміном «інститут громадянського суспільства» 

вживається інший співзвучний термін «інституція громадянського 

суспільства». Слово «інституція» також походить від латинської мови і 

означає посібник з основ права в Давньому Римі, або ж настанову, пояснення 

якогось явища тощо. В одних випадках інститути і інституції громадянського 

суспільства ототожнюються, а в інших розрізняються. 

Так, слово «інституція» найчастіше вживається як синонім до слова 

«механізм». Тобто, «інститут громадянського суспільства» – це певна 

громадська організація чи рух, а «інституція громадянського суспільства» є 
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механізмом реалізації інтересів відповідної організації. Разом із тим, оскільки 

Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», а також 

інші акти чинного конституційного законодавства оперують поняттям 

«інститут громадянського суспільства», одночасне застосування двох 

споріднених категорій матиме своїм наслідком термінологічну плутанину.         

Категорія «інститут громадянського суспільства» стала предметом 

самостійних конституційно-правових досліджень лише після її унормування 

в чинному законодавстві. За свідченням В Федоренка та Я. Кагляк, після 

прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року 

№ 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської 

експертизи діяльності органів виконавчої влади» «уперше в історії 

державотворення та правотворення незалежної Україні інститути 

громадянського суспільства перестали бути винятково філософською, 

соціологічною чи політологічною категорією, а були унормовані як система 

суб'єктів, наділених правами і обов’язками щодо відстоювання своїх 

легітимних інтересів у процесі подальшої розбудови громадянського 

суспільства в Україні та участі в управлінні державними справами, зокрема у 

формуванні та реалізації державної правової політики». Більше того, на їх 

думку, сьогодні інститути громадянського суспільства подолали усталений 

стереотип своєї аморфності й трансформуються в повноцінні суб'єкти 

конституційного права України [383; с. 76]. 

Основні висновки і положення наукової публікації В. Федоренка і Я. 

Кагляк сприяли пожвавленню уваги правознавців до проблем 

інституціоналізації громадянського суспільства та визначення 

конституційно-правового статусу його основних інститутів. Разом із тим, 

вчені не запропонували комплексного наукового обґрунтування дефініції 

«інститут громадянського суспільства», обмежившись висновком про його 

спорідненість з інститутами конституційного права. 

Із подібним висновком загалом можна погодитись, хоча визначення 

однієї категорії конституційного права через її прирівняння до іншої, навіть 
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спорідненої, є сумнівним за своєю результативністю методом. У більш пізніх 

роботах В. Федоренко, спільно з В. Погорілком, активно вживає категорію 

«інститут громадянського суспільства», ототожнюючи її вже із суб’єктом 

громадянського суспільства [243; с. 210, 158]. Це також, у свою чергу, не дає 

відповіді на питання про сутність і зміст категорії «інститут громадянського 

суспільства» в конституційному праві. 

Г. Береченко, який досліджував конституційні аспекти громадянського 

суспільства, зокрема його структурні аспекти, також не запропонував 

самостійного визначення конституційно-правового статусу інститутів 

громадянського суспільства. Натомість, вчений наголосив, що «складовою 

громадянського суспільства є добровільні інститути, причому тільки ті, що 

діють в межах законодавства», тим самим розмежовуючи останні з 

громадськими рухами і мережами. Слушною стала і ремарка Г. Берченка про 

те, що «ключовою засадою діяльності інститутів громадянського суспільства 

є принцип їх рівності» [17; с. 69, 206]. 

Не менш змістовними для нашого дослідження виявилися й результати 

наукових досліджень теоретиків права. Так, В. Ковальчук і С. Іщук 

вважають, що категорія «інститут громадянського суспільства», у її 

формально-юридичному сенсі, означає незалежні, самоврядні формування в 

межах громадянського суспільства, що призначені «відображати інтереси та 

потреби людини в усіх сферах суспільного життя (включаючи політичну) і 

захищати їх від можливих утисків із боку державної влади законним 

способом» [104; с. 62]. Як синонім до інститутів громадянського суспільства 

ці вчені також застосовують термін «громадські формування». 

Запропоноване В. Ковальчуком і С. Іщуком визначення інституту 

громадянського суспільства вбачається виграшним із огляду на його 

правозахисну природу. Разом із тим, вона залишається в межах парадигми 

минулого століття, коли громадянське суспільство та його інститути були 

головними захисниками конституційних прав і свобод людини від держави.   
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На думку М. Денисюка, інститути громадянського суспільства – це 

номінально незалежні від держави формалізовані або неформальні 

структури, які створені на основі спільної волі їх учасників або за допомогою 

держави з метою досягнення певних суспільних цілей і завдань, або 

розв’язання проблем. Їх ключовими ознаками є: 1) їх формальна 

незалежність від держави; 2) утворення їх на основі спільного наміру 

громадян шляхом вільного волевиявлення або за допомогою держави; 

3) спрямованість на досягнення певних спільних цілей, завдань, розв’язання 

проблем тощо [60; с. 37-38]. Запропоноване визначення формує знання про 

інститут громадянського суспільства як добровільну, не залежну від держави, 

але таку, що використовує потенціал держави, самоврядну організацію, 

спрямовану на досягнення спільних і суспільно корисних цілей. 

Але, віддаючи належне науковій розвідці М. Денисюка, відзначимо, що 

у більшості інших випадків теоретики права обмежувались тезою про те, що 

громадянське суспільство складається з інститутів і організацій [85; с. 473], 

або ж переліком (систематикою) відповідних інститутів. Такі теоретико-

методологічні підходи не дозволили розкрити правову природу інституту 

громадянського суспільству.  

На нашу думку, детермінація інституту громадянського суспільства, 

визначення його конституційно-правового статусу є ключовим елементом 

цього дисертаційного дослідження. Адже зрозуміти ціле, – конституційні 

основи громадянського суспільства, – без пізнання правових властивостей 

його автономних складників, неможливо.   

Конституційні основи громадянського суспільства у XXI ст. – це не 

лише система відповідних приписів Конституції та законів України, інших 

актів чинного конституційного законодавства, а й система взаємопов’язаних 

між собою ідеологічно та функціонально різноманітних інститутів 

громадянського суспільства, кожен із яких наділений спеціальним 

конституційно-правовим статусом.       
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На відміну від громадянського суспільства в цілому, конституційна 

правосуб’єктність якого не отримала свого позитивного унормування в 

чинному законодавстві ні в України, ні в зарубіжних держав, конституційно-

правовий статус основних інститутів громадянського суспільства 

закріплюється в Конституції та законах України. Така законодавча стратегія є 

прямою вимогою пункту 11 частини першої ст. 92 Конституції України, що 

встановлює зобов’язання визначати виключно законами України «засади 

утворення та діяльності політичних партій, інших об’єднань громадян, 

засобів масової інформації» [132]. Таким чином, конституційно-правовий 

статус інститутів громадянського суспільства, в першу чергу, їх 

конституційні права та обов’язки, на відміну від громадських рухів і мереж, 

інших організаційних виявів «соціального капіталу», є предметом 

регулювання Конституції та законів України.  

Важливою властивістю конституційно-правового статусу інституту 

громадянського суспільства є багатоманітність організаційно-правових форм 

його діяльності. На наш погляд, громадські організації, професійні та творчі 

спілки, організації роботодавців, благодійні та релігійні організації, органи 

самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації та інші 

непідприємницькі товариства й установи, легалізовані відповідно до 

законодавства, визначені абзацом другим пункту 2 «Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 

2008 р. № 976 [274], а також органи самоорганізації населення та громадські 

утворення є основою системи інститутів, покладених в основу 

громадянського суспільства в Україні. 

Але унормована Урядом України система інститутів громадянського 

суспільства не може вважатися вичерпною, чи завершеною. Це підтверджує 

й застосована в згаданій Постанові юридична конструкція «інші 

непідприємницькі товариства й установи, легалізовані відповідно до 

законодавства» [274]. Разом із тим, її тлумачення дозволяє зробити висновок 
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про те, що єдиною формою набуття новими інститутами конституційного 

права є їх легалізація в порядку, що встановлюється законом України. 

Тобто, нові інститути громадянського суспільства підлягають 

легалізації: а) в порядку, що вже встановлений чинними законами України 

«Про громадські об’єднання», «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» та ін.; 

б) через прийняття нового спеціального закону, який визначить особливості 

конституційної правосуб’єктності нових типів і видів інститутів 

громадянського суспільства, або суттєво модернізує існуючі. Як це, до 

прикладу, відбулось із інститутом волонтерства, коли 5 березня 2015 р. до 

Закону України «Про волонтерську діяльність» законодавець вніс зміни, які 

сутнісно модернізували конституційно-правовий статус цього важливого на 

сьогодні для України інституту громадянського суспільства [260]. 

Подібні модернізації конституційно-правового статусу окремих 

інститутів громадянського суспільства зумовлені, насамперед, об’єктивними 

чинниками. За умови кризи довіри у суспільстві до політичних партій, 

органів державної влади й органів місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб у 2013–2015 рр., значний вплив на розвиток громадянського суспільства 

в Україні мають, насамперед, волонтерські організації, громадські організації 

і незалежні ЗМІ. Зазначену тезу підтверджують і відповідні соціологічні 

опитування. 

Так, за даними соціологічного дослідженням, проведеного Фондом 

«Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» та соціологічною службою 

Центру Разумкова з 19 по 24 грудня 2014 р., громадським організаціям, у 

середньому, довіряло 43,6 % респондентів, не довіряло – 34,8 %. У 2013 р. 

показники довіри і недовіри дорівнювали 39,5 % та 45,5 % відповідно. Таким 

чином, у 2014 р. позитивний баланс довіри-недовіри мали, насамперед, такі 

суспільні інституції, як: церква (+45 %), Збройні Сили України (+25 %), 

засоби масової інформації України (+13 %), організації, у тому числі, й 

волонтерські організації (+9 %) [43].  
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Слушною є й думка М. Гирика, що громадянське суспільство 

представлене, у першу чергу, системою своїх саморегульованих інститутів, 

виникнення, модернізація чи занепад яких зумовлюється самими потребами 

громадянського суспільства та змістом легітимних механізмів його взаємодії з 

державою. При цьому, в умовах війни чи інших соціальних катаклізмів 

громадянське суспільство спроможне продукувати нові інститути 

громадянського суспільства. Такими в Україні стали волонтерські організації 

«Білий корпус», «Волонтер», «Крила Фенікса», «Кожен може допомогти», 

«Чисте небо» та ін. [33; с. 27-28].   

У силу зазначеного, можна припустити, що конституційно-правовий 

статус інституту громадянського суспільства є узагальненою, синтетичною 

категорією для конституційно-правових статусів окремих видів інститутів 

громадянського суспільства – громадських організацій, волонтерських 

організацій, профспілок і їх об’єднань, організацій роботодавців і їх 

асоціацій, творчих спілок, благодійних організацій, релігійних громад і 

організацій, органів самоорганізації населення, недержавних ЗМІ та ін. 

Проаналізуємо особливості конституційно-правового статусу окремих із них. 

В цілому слід погодитись із В. Ковальчуком і С. Іщуком, що основним 

інститутом і ознакою громадянського суспільства є добровільні громадські 

організації (об’єднання) [103; с. 62-63]. Їх конституційно-правовий статус 

залишається традиційним об’єктом конституційно-правових досліджень [19; 

22; 207]. Це, у свою чергу, зумовлює методологічну багатоманітність 

підходів до визначення особливостей конституційно-правового статусу 

громадських організацій і об’єднань громадян в Україні. 

Зокрема, О. Ващук вбачає, що «конституційно-правовий статус 

громадських організацій визначає місце і роль цих організацій в суспільстві і 

державі, відповідно до Конституції і законів України» [22; с. 4-5], а його 

основними елементами – їх правоздатність, дієздатність, права й обов’язки, 

гарантії діяльності та юридична відповідальність громадських організацій. І. 

Бондарчук пов’язує громадські організації з реалізацією громадянами 
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конституційного права на об’єднання, зумовленого соціальною сутністю 

людини, необхідністю «самореалізації і розвитку особистості в процесі 

спілкування і об’єднання з іншими людьми» [19; с. 8]. Натомість, О. Мороз 

вбачає, що «соціальна цінність громадських об’єднань полягає в тому, що 

вони покликані активізувати розв’язання тих проблем, які не дістають 

належної уваги суб’єктів із державно-владними повноваженнями … 

Громадські об’єднання, не зважаючи на їх позаполітичний статус, так чи 

інакше взаємодіють з органами публічної влади (державної і муніципальної) і 

в такий спосіб впливають на їх діяльність» [207; с. 14]. 

Існують і інші визначення особливостей статусу громадських 

організацій і об’єднань громадян, обґрунтованих філософами, соціологами і 

політологами. До прикладу, А. Матвійчук пов’язує громадську організацію з 

добровільним об’єднанням громадян, яке сприяє розвиткові їхньої 

політичної, соціальної, трудової активності й самодіяльності, задоволенню 

їхніх потреб і запитів, реалізації і захисту їхніх багатогранних інтересів, і діє 

відповідно до завдань і цілей, закріплених у їхньому статуті [195; с. 3]. 

Нескладно помітити, що вчені досліджують особливості правового 

статусу двох, хоча й наближених, але не тотожних суб’єктів конституційного 

права – громадських організацій і об’єднань громадян. У першому випадку, 

йдеться про громадські організації, чий конституційно-правовий статус 

урегульовував Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 

року, що нині втратив чинність [283]. Надто декларативне визначення 

громадських організацій призвело до розмивання їх конституційно-правового 

статусу. Як наслідок – тривалий час конституційно-правовий статус 

громадських організацій був «модельним» щодо інших інститутів 

громадянського суспільства. 

Натомість, у другому випадку, Закон України «Про громадські 

об’єднання» від 22 березня 2012 року виправив зазначену «розмитість» 

приписів про громадські організації та урегулював конституційно-правовий 

статус громадських об’єднань – громадських організацій і громадських 



 309 

спілок. Так, у статті 1 цього Закону визначено, що громадське об’єднання – 

це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного 

права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, 

зокрема, економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших 

інтересів. Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою може 

утворюватися як громадська організація або громадська спілка. 

За Законом України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 

року, громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та 

членами (учасниками) якого є фізичні особи, а громадська спілка – це 

громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного 

права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного 

права та фізичні особи [263]. 

Що ж до особливостей конституційно-правового статусу громадських 

організацій, то можна погодитись із С. Пономарьовим, який характеризує 

такі їх сутнісні ознаки, як: неурядовість, колективний характер, 

добровільність, спільність інтересів, неприбутковість, організаційна єдність і 

самоврядність [248; с. 27-29]. До того ж, громадські організації здійснюють 

захист конституційних прав і свобод громадян у політико-правовій, 

економічній, соціальній, культурній, екологічній, інформаційній, міграційній, 

військовій і інших сферах суспільного життя. 

У силу зазначеного, система громадських організацій в Україні є 

досить складною та розгалуженою та регулюється не лише Конституцією та 

Законом України «Про громадські об’єднання», а й низкою інших законів. Це 

дозволило вченим обґрунтовувати різні систематики громадських 

організацій. Так, О. Ващук виокремлює наступні з них: 1) за суб’єктом 

діяльності: молодіжні, дитячі, жіночі організації, організації ветеранів, спілки 

роботодавців, підприємців; 2) за сферою суспільного життя, в якій діє 

відповідна організація: культурні, просвітницькі, спортивні, екологічні, 

творчі й ін.; 3) за типом і напрямом діяльності організації: професійні спілки, 

благодійні організації, правозахисні організації, організації національних 
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меншин, громадсько-політичні рухи тощо; 4) за визначенням організаційно-

правової форми та її найменування: громадський рух, спілка, товариство, 

благодійний фонд, асоціація, конгрес, громадська установа, благодійна 

організація [22; с. 4-5]. 

Якщо не брати до уваги належність О. Ващуком громадських рухів і 

мереж до громадських організацій, то положення про те, що більшість 

інститутів громадянського суспільства є, по суті, різними типами і видами 

громадських організацій, заслуговує на увагу. Разом із тим, різновидів 

громадських організацій на сьогодні стає щоразу більше.     

Зокрема, різновидом громадських організацій є волонтерські 

організації. Відповідно до змісту статей 5 і 7 Закону України «Про 

волонтерську діяльність» від 19 квітня 2011 р., волонтерськими є 

неприбуткові організації та установи, які залучають до своєї діяльності 

волонтерів – «фізичних осіб, які добровільно здійснюють соціально 

спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської 

допомоги» [260]. З цього положення можна зробити висновок, що 

волонтерською є громадська організація, що систематично та 

цілеспрямовано, на законних підставах залучає до своєї роботи волонтерів. 

Окрім того, більшість дослідників виокремлюють такий особливий вид 

громадських організацій, як правозахисні організації, які ведуть свій родовід 

і ще з дисидентського руху 60 – 80-х років минулого століття. На думку В. 

Ковальчука і С. Іщука, їх основними функціями є: 1) захист прав людини у 

конкретних справах, складання необхідних процедурно-процесуальних 

документів, представництво інтересів громадян у правоохоронних органах і 

судах; 2) громадські розслідування, порушення прав людини органами 

державної влади і їх посадовими особами; 3) поширення серед населення 

правозахисної інформації; 4) порушення громадської експертизи щодо 

діяльності органів державної влади; 5) участь у нормотворчості, в тому числі 

й на локальному рівні (громадські обговорення проектів нормативно-

правових актів, що стосуються основоположних прав і свобод людини); 6) 
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участь у роботі громадських рад при органах державної виконавчої влади. У 

силу такої специфіки конституційно-правового статусу правозахисних 

організацій, вчені роблять цікавий висновок про доцільність розробки і 

прийняття спеціального Закону «Про громадські правозахисні організації» 

[104; с. 82-83]. Хоча, на наш погляд, відповідний Закон має стосуватись 

правозахисної діяльності, а не акцентуватися тільки на її суб’єктах.  

Важливим інститутом громадянського суспільства є й професійні 

спілки. Це один із найбільш давніх інститутів громадянського суспільства, 

що сягає своїх витоків і ще з часів утворення союзів робітників (Trade-

Unions) в XVII ст. в Англії та поширення їх у країнах Західної Європи у XIX 

столітті. Профспілки стали доволі універсальними організаціями у царині 

захисту конституційних прав працівників і мали свій значний соціальний 

вплив навіть у колишньому СРСР.   

Магістральною функцією профспілок був і залишається соціально-

економічний і правовий захист людей праці, незалежно від сфери її 

здійснення. Але правознавці вважають, що вони здійснюють ще, принаймні, 

три соціально важливі функції громадянського суспільства: а) наділення й 

розширення прав і свобод людини і громадянина; б) забезпечення 

соціального партнерства, що зміцнює громадянське суспільство; в) активна 

участь у процесах самоврядування [104; с. 79]. 

Особливості їх конституційно-правового статусу в Україні 

визначаються частиною третьою ст. 36 Основного Закону та спеціальним 

Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 

15 вересня 1999 р. [292]. Так, Конституція України в ст. 36 визначає, що 

громадяни мають право на участь у професійних спілках із метою захисту 

своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. При цьому, 

профспілки, за Основним Законом, є «громадськими організаціями, що 

об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами, за родом їх 

професійної діяльності (навчання)» [132]. Але, на відміну від інших, 

непрофесійних, громадських організаціях, профспілки утворюються без 
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попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. До того ж, 

профспілки мають право на організацію страйків та проведення інших 

масових заходів (ст. 27 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» [292]). 

Бінарним до профспілок типом інституту громадянськолго суспільства 

є організації роботодавців. У преамбулі до Закону України «Про організації 

роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22 червня 2012 

року визначається, що цим Законом урегульовуються правові, економічні та 

організаційні засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх 

об’єднань, особливості правового регулювання та гарантії їх діяльності, а 

також основні засади їх взаємодії з органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об'єднаннями, 

іншими об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та 

організаціями [285]. 

Частина перша ст. 18 Закону України «Про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права і гарантії їх діяльності» наділяє ці громадські організації 

правом представляти і захищати свої права та законні інтереси, права та 

інтереси своїх членів у відносинах з органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими особами, професійними спілками і 

їх об’єднаннями та утвореними ними органами, іншими інститутами 

громадянського суспільства. На сьогодні біля 30 організацій роботодавців в 

Україні (Всеукраїнська федерація роботодавців і товаровиробників, 

Федерація роботодавців України, Всеукраїнська асоціація роботодавців та 

ін.) забезпечують на загальнодержавному рівні захист законних інтересів 

роботодавців. 

На наш погляд, організації роботодавців в Україні отримали свій 

специфічний розвиток, оскільки стали насамперед осередками 

представництва інтересів крупного капіталу. Натомість, у більшості країн ЄС 

подібні громадські організації є, в першу чергу, об’єднаннями представників 

дрібного і середнього бізнесу, що забезпечують роботою від 10 до 200 
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працівників і напрацьовують спільні позиції щодо розвитку трудових 

ресурсів у виробничій і торгівельній сфері. Очевидно, що особливості 

конституційно-правового статусу організацій роботодавців, а також їх 

призначення в системі громадянського суспільства має стати предметом 

самостійного юридичного дослідження.   

Наступним інститутом громадянського суспільства є творчі спілки. На 

відміну від громадських організацій і профспілок, вони набули свого 

значення в контексті розвитку громадянського суспільства, порівняно 

нещодавно – у кінці XX ст. В окремих державах Східної Європи творчі 

спілки і культурологічні товариства відіграли роль underground network of 

resistance у часи протидії комуністичним режимам. Прикладом цього може 

вважатися діяльність об’єднання діячів культури і мистецтва у колишній 

ЧССР «Громадянський форум», що стало рефлексією чеської інтелігенції на 

жорстоке придушення тодішньою владою студентських виступів [57; с. 317]. 

Найбільш відомим і впливовим лідером «Громадянського форуму», а пізніше 

– й держави, був В. Гавел. 

В Україні конституційно-правовий статус творчих спілок регулюється, 

насамперед, Законом України «Про професійних творчих працівників та 

творчі спілки» від 7 листопада 1997 року, який у ст. 1 визначає творчу спілку 

як добровільне об’єднання професійних творчих працівників відповідного 

фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване 

члентство та діє на підставі статуту [293]. Водночас, ст. 9 цього Закону 

визначає серед прав творчих спілок і право здійснювати господарську 

діяльність, що засвідчує певну специфіку цього інституту громадянського 

суспільства, поріняно з іншими, що декларують свою неприбутковість. 

В останні роки в Україні посилюється роль такого важливого 

складника громадянського суспільства, як благодійні організації. Ці 

інститути громадянського суспільства мають втілювати ідеали 

доброчинності та жертовності, що є особливо цінним за часів військово-

політичних і соціально-економічних криз, коли значні прошарки населення 
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потребують піклування, яке не може бути надане державою в повному обсязі 

з різних причин.      

Слід зазначити, що доброчинність відома людству у 

найрізноманітніших формах із найдавніших часів. Християнські ж принципи 

доброчинності, на думку британського історика Н. Дейвіса, були сформовані 

Т. Аквінським, що вирізняв сім «духовних покріплень» і сім «добрих справ». 

До «покріплень» належали: порада, підтримка, настанова, втіха, порятунок, 

прощення, молитва, а до «справ» – «одягни, дай води, нагодуй, викупи із 

в’язниці, прихисти, доглянь, поховай». Саме за цим списком у ранньому 

Середньовіччі визначали групи знедолених, на які треба було поширювати 

доброчинність. Пізніше Св. Бернар заснував традицію доброчинності при 

монастирях, а Св. Франциск – традицію соціальної роботи перед 

суспільством. У XVIII-XIX ст. швидко множились спеціально збудовані 

притулки для ветеранів, божевільних, виправні будинки, шпиталі, робітничі 

будинки та доброчинні школи [226; с. 801-802]. 

На сьогодні в Україні конституційно-правовий статус благодійних 

організацій отримав свій розвиток у Законі України «Про благодійництво та 

благодійні організації» від 16 вересня 1997 р. Цей Закон, як зазначено в його 

преамбулі, «визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні, 

забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на 

розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, 

забезпечує сприятливі умови для утворення і діяльності благодійних 

організацій» [256]. 

Нині благодійні організації є інститутами громадянського суспільства, 

головною метою яких є надання благодійної допомоги в інтересах усього 

суспільства, чи окремих соціальних груп. Основними набувачами 

благодійної допомоги на сьогодні є вимушені переселенці, воїни та 

добровольці, що зазнали поранень під час АТО, діти-сироти й інші категорії 

населення, що потребують цільової допомоги. 
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Важливим елементом структури громадянського суспільства є й 

релігійні організації. Саме релігійні громади та організації сформували за 

часів Середньовіччя та в Новий час морально-етичні цінності громадянського 

суспільства. Так, свого часу Ф. Фукуяма стверджував, що люди, які 

становили американське громадянське суспільство на час заснування США, 

були переважно членами релігійних громад, згуртованими «загальним 

моральним кодексом і вірою в Бога» [396; с. 466]. 

Релігійні громади та організації, як національні, так і міжнародні, 

відіграли надзвичайно важливу роль в 70 – 90-х роках XX ст. у Латинській 

Америці та у Східній Європі й Балтії. Ф. Россі та Д. Порта вбачають у них 

«підпільні мережі спротиву» (underground network of resistance) 

авторитарним і комуністичним режимам. При цьому першість серед 

релігійних конфесій, що протидіяли авторитарним режимам і тоталітаризму, 

належить Римо-католицькій церкві. Позитивним прикладом організації 

протестних рухів слід вважати діяльність «Вікаріата справедливості» в Чилі 

за часів А. Піночета, рух «Дрібних християнських комун» у Бразилії, а також 

підтримка особисто Папою Римським руху «Солідарність» у Польщі [57; с. 

315-316].    

Нині можна впевнено стверджувати, що релігійні громади і організації 

становлять духовну основу громадянського суспільства в християнському 

світі. На жаль, як доводять події, пов’язані з ІДІЛ і зростанням релігійної 

нетерпимості в окремих регіонах світу, твердження С. Хантінгтона про те, 

що «в Європі західна цивілізація може бути розхитана ослабленням свого 

центрального компоненту – християнства» [400; с. 497], виявилися 

пророчими. 

Особливого значення інституціоналізація громадянського суспільства 

набуває на місцевому рівні. Тож важливим і одним із первинних інститутів 

громадянського суспільства є органи самоорганізації населення. Як зазначає 

Н. Мішина, особливості конституційно-правового статусу органів 

самоорганізації населення зумовлені їх унікальністю. Вони є елементом 
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системи місцевого самоврядування, однак не включаються до складу органів 

місцевого самоврядування. Водночас вони є інститутом громадянського 

суспільства. При цьому, органи самоорганізації населення з громадською 

природою «сприяють залученню населення до політичного життя, 

підвищенню інтересу до співробітництва із органами місцевого 

самоврядування, в кінцевому рахунку, життя мешканців змінюється на краще 

завдяки тому, що їхні інтереси було доведено до відома відповідних органів 

[204; с. 5-6]. 

Особливого значення органи самоорганізації населення набувають у 

контексті реформи місцевого самоврядування та вдосконалення 

територіальної організації публічної влади, започаткованих у 2015 році. 

Особливості їх конституційно-правового статусу нині унормовані в 

Конституції та Законі України «Про органи самоорганізації населення» від 11 

липня 2001 р. Зокрема, статті 2 і 3 цього Закону визначають, що органи 

самоорганізації населення є представницькими органами, які створюються 

мешканцями, що на законних підставах проживають на території села, селища, 

міста або їх частини для розв’язання питань місцевого значення [284]. 

Вбачається, що потенціал органів самоорганізації населення має бути 

реалізованим у процесі децентралізації місцевого самоврядування. 

І ще одним інститутом громадянського суспільства, який має свою 

оригінальну сферу функціонування та організаційно-правову форму, є засоби 

масової інформації, які здавна мають славу «четвертої влади» у державі.  Як 

відомо, боротьба за звільнення преси від державної цензури розпочалося в 

Англії, коли в 1695 р. парламент відмовився від подовження дії «Акта про 

дозвіл» [345; с. 6-7]. У США в 1791 р. Перша поправка до Конституції 

забороняла будь-яку цензуру. У XIX ст. заборона цензури була унормована в 

конституціях Бельгії (1831 р.), Нідерландів (1848 р.), Швеції (1848 р.), Пруссії 

(1850 р.), а в XX  ст., особливо після Другої світової війни, наявність вільних і 

незалежних ЗМІ стала важливою ознакою розвитку громадянського суспільства. 
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На нашу думку, нині Україна лише частково справилася з завданням щодо 

трансформації конституційно-правового статусу ЗМІ. Останні вийшли із-під 

опіки органів державної влади, але, через відсутність повноцінного громадського 

телебачення, декларованого в чинному законодавстві [303], і вільного 

медіаринку, стали часткою не стільки громадянського суспільства, скільки 

складниками холдингів найбільших олігархів в Україні. Тому, входження ЗМІ в 

систему громадянського суспільства є на сьогодні одним із найважливіших 

завдань для суспільства та держави. 

Як уже зазначалось, інститутами громадянського суспільства можуть бути 

й інші непідприємницькі товариства й установи, легалізовані відповідно до 

законодавства, а також їх асоціації. Водночас, особливості конституційно-

правового статусу самостійних інститутів громадянського суспільства 

дозволяють сформувати низку ключових положень, які підсумовують цей 

підрозділ дисертаційного дослідження.  

Отже, вважаємо, що інститут громадянського суспільства є усталеною 

системою відносин і суб’єктів громадянського суспільства, легалізованою 

відповідно до Конституції та законів України, організаційною формою 

цілеспрямованої діяльності громадян у сфері захисту прав і свобод людини, 

утвердження верховенства права та демократії. 

За своєю сутністю, інститут громадянського суспільства є 

першоосновою громадянського суспільства та його активним структурно-

функціональним елементом.   

За своїм змістом інститут громадянського суспільства становить 

систему конституційних правовідносин, спрямованих на захист 

конституційних прав і свобод, а також законних інтересів громадян і 

організацій у різних сферах життєдіяльності суспільства та держави: 

політичній, економічній, соціальній, культурній, доброчинній, екологічній, 

інформаційній, антикорупційній і ін.   

За своїми функціями інститут громадянського суспільства є 

поліфункціональним. Йому властиві ті ж функції, що й громадянському 
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суспільству в цілому – установчі, легітимуючі, контролюючі, правозахисні, 

правотворчі, правозастосовчі, виховні та ін. Хоча вчені називають і інші 

функції інститутів громадянського суспільства – узгодження та вираження 

інтересів громадян; підвищення рівня політичної рівноваги і стабільності 

суспільства; впорядкування та регулювання протестних настроїв громадян; 

контроль за діяльністю органів державної влади, лобіювання інтересів 

суспільства в процесі ухвалення владних рішень тощо [104; с. 56]. 

Поряд із цим, для кожного із окремо взятих інститутів громадянського 

суспільства властиві свої, магістральні функції. До прикладу, для профспілок 

– це захист конституційних прав працівників і створення для них гідних умов 

праці, для організацій роботодавців – захист своїх законних інтересів щодо 

застосування потенціалу трудових резервів.  

За суб’єктним складом або ж організаційно-правовою формою свого 

буття, більшість інститутів громадянського суспільства є громадськими 

організаціями. Хоча, чинне конституційне законодавство передбачає й інші 

види інститутів громадянського суспільства – громадський рух, спілку, 

товариство, благодійний фонд, асоціацію, конгрес, громадську установу, 

волонтерську організацію тощо. 

Інститути громадянського суспільства, легалізовані в установленому 

порядку, отримують конституційно-правовий статус. У найбільш 

узагальненому вигляді елементний склад конституційно-правового статусу 

інституту громадянського суспільства представлений: 1) конституційно-

правовими принципами їх організації та діяльності; 2) правами та 

обов’язками інституту громадянського суспільства; 3) формами і методами їх 

роботи; 4) гарантіями діяльності інститутів громадянського суспільства; 5) 

конституційно-правовою відповідальністю. Серцевиною ж конституційно-

правового статусу інституту громадянського суспільства є його 

правосуб’єктність.   
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Висновки до третього розділу 

 

1. Конституційні функції громадянського суспільства – це 

основоположні види і напрями його діяльності у всіх сферах життєдіяльності 

людини, суспільства та держави, у формах і методах, не заборонених або ж 

безпосередньо передбачених Конституцією та законами України. 

2. Основними конституційними функціями громадянського суспільства 

є: а) установча функція щодо визначення цілей і пріоритетів розвитку 

суспільства та держави; б) функція легітимації рішень і правових актів 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб; в) функція громадського контролю за діяльністю органів державної 

влади і їх посадових осіб; г) правозахисна функція; ґ) правотворча функція 

щодо ініціювання та функція громадської експертизи проектів актів 

законодавства; д) правозастосовча функція щодо реалізації легітимних 

інтересів суспільства в державній політиці; е) функція кадрового рекрутингу 

політиків, державних службовців і службовців органів місцевого 

самоврядування, бізнес-персоналу тощо. 

Наведена система конституційних функцій громадянського суспільства 

не є вичерпною. На сьогодні для ефективного розвитку та діяльності 

громадянського суспільства в Україні важливою є антикорупційна функція, 

функція участі в визначенні пріоритетів освоєння місцевих бюджетів 

(партиципаторний бюджет) та ін. 

3. Можна виділити три основні підходи, які на сьогодні домінують в 

поглядах науковців і законодавців на внутрішню побудову громадянського 

суспільства: 1) т. з. «широкий підхід», коли структура громадянського 

суспільства ототожнюється з системою усіх конституційних цінностей, 

суб’єктів, відносин і процесів, що не пов’язані безпосередньо з державою; 2) 

інституційний підхід, коли структура визначається як поєднання різних 

інститутів громадянського суспільства; 3) комбінований підхід, коли 

внутрішня побудова громадянського суспільства визначається як система, 



 320 

представлена індивідами й інститутами громадянського суспільства та 

усталеними конституційно-правовими зв’язками між ними. Нами 

підтримується третій, комбінований підхід щодо структури громадянського 

суспільства. 

4. Громадянське суспільство в Україні має складну, функціонально 

зумовлену багаторівневу внутрішню побудову. Первинною ланкою 

громадянського суспільства є соціально активний громадянин, що реалізує 

свої конституційні права на саморозвиток і участь у державному управлінні. 

Другою ланкою громадянського суспільства в Україні є громадськість – 

стихійні або самоорганізовані групи соціально активних громадян 

(citizenship), ситуативно об’єднаних для розв’язання соціально значущих 

резонансних проблем (виступи проти незаконної забудови, боротьба з 

корупцією в органах державної влади, відстоювання екологічних прав тощо). 

Третьою ланкою є легалізовані в установленій Конституцією та законами 

формі громадські об’єднання, які цілеспрямовано та системно захищають 

конституційні права учасників таких об’єднань і третіх осіб. 

5. Інституційну основу структури громадянського суспільства в Україні 

становлять: 1) громадські організації; 2) професійні спілки; 3) організації 

роботодавців; 4) творчі спілки; 5) благодійні організації; 6) релігійні 

організації; 7) органи самоорганізації населення; 8) недержавні ЗМІ; 9) інші 

непідприємницькі товариства й установи, легалізовані відповідно до 

законодавства, а також їх асоціації. Особливості їх конституційно-правового 

статусу визначають особливості конституційної природи громадянського 

суспільства. 

6. Інститут громадянського суспільства є усталеною системою відносин 

і суб’єктів громадянського суспільства, легалізованою відповідно до 

Конституції та законів України, організаційною формою цілеспрямованої 

діяльності громадян у сфері захисту прав і свобод людини, утвердження 

верховенства права та демократії. 
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7. Інститути громадянського суспільства, легалізовані в установленому 

порядку, отримують конституційно-правовий статус. У найбільш 

узагальненому вигляді елементний склад конституційно-правового статусу 

інституту громадянського суспільства представлений: 1) конституційно-

правовими принципами їх організації та діяльності; 2) правами і обов’язками 

інституту громадянського суспільства; 3) формами і методами їх роботи; 4) 

гарантіями діяльності інститутів громадянського суспільства; 5) 

конституційно-правовою відповідальністю. Серцевиною ж конституційно-

правового статусу інституту громадянського суспільства є його 

правосуб’єктність. 
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РОЗДІЛ 4. 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ 

ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

ТА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 

4.1 Конституційні принципи партнерства громадянського 

суспільства та держави  

 

Дослідження проблем генезису громадянського суспільства, його 

конституційних функцій та внутрішньої побудови отримують своє 

завершення в концепті конституційно-правового механізму взаємодії 

громадянського суспільства та Української держави. Такий механізм, на наш 

погляд, характеризує насамперед динамічні якості та властивості 

громадянського суспільства, а саме – його спроможність розвиватись і 

функціонувати у контексті конституційного принципу верховенства права та 

у межах конституційного поля, на підставі визначених конституційних 

цінностей і принципів. Тобто, саме ті характеристики, що сприяють 

консолідації процедурної демократії в Україні, як важливої умови сучасного 

конституційного державотворення та правотворення. 

Виходячи із того, що дієве громадянське суспільство в XXI ст. складно 

уявити поза межами таких цінностей як конституціоналізм, верховенство 

права, права і свободи людини, демократія, правова держава, втілення цих 

цінностей у конституційній правотворчій і правозастосовній практиці має 

своїм наслідком трансформацію населення в соціально активних громадян, 

активних учасників громадянського суспільства, спроможних утверджувати і 

захищати свої конституційні права та свободи. Як стверджує Дж. Форейкер, 

«боротьба за права має більш ніж риторичний ефект. Наполегливі вимоги 

свободи слова і зібрань є передумовою для колективного (або 

демократичного) прийняття рішень, яке утворює громадян» [57; с. 320]. Утім, 

очевидним вбачається й те, що сучасне громадянське суспільство в своїй 
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боротьбі за права і свободи людини, утвердження верховенства права та 

демократії, повинне заручитись надійними союзниками. Найбільш важливим 

із них від початку утвердження громадянського суспільства, на наше 

переконання, залишається держава.  

Справедливим вбачається й судження українських вчених про те, що 

теорія громадянського суспільства ґрунтується на ідеї автономності та 

індивідуальної свободи громадян, невтручання держави в життя 

громадянського суспільства. При цьому, «відносини і взаємовплив 

громадянського суспільства й держави – цих двох підсистем єдиної 

суспільної системи – є визначальними у забезпеченні демократичного 

розвитку країни» [232; с. 485]. Але, помилковим буде вважати, що ці дві 

підсистеми можуть існувати самі по собі або ж без чітких принципів, 

механізмів і правил їх співіснування та взаємодії. 

На наш погляд, дієвість громадянського суспільства перевіряється 

ефективністю його взаємодії з державою. Вся довготривала історія 

громадянського суспільства невіддільний від становлення та розвитку 

держави. Остання існувала спочатку як мета, потім як суперник, а нині й як 

партнер громадянського суспільства. При цьому, в основі взаємин 

громадянського суспільства завжди покладались певні цінності та принципи, 

які в XVIII-XIX ст. отримали своє конституційне закріплення. 

Можемо висловити гіпотезу, що такі принципи і цінності у найбільш 

загальному вигляді були сформовані іще за часів утворення «до 

конституційних» моделей громадянського суспільства. Як зазначав Дж. Лок, 

«те, що започатковує чи дійсно складає будь-яке політичне суспільство, є не 

що інше, як домовленість певної кількості вільних людей, здатних на основі 

своєї більшості об’єднатися і створити таке суспільство. Це, й тільки це, є 

тим, що дало чи могло дати початок будь-якому законному врядуванню в 

світі» [158; с. 181-182]. Тобто, в основу формування історичних моделей 

громадянського суспільства було покладено принцип добровільності та 

цілеспрямованості «спільнотворення». 
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Оскільки витоки громадянського суспільства і первинні уявлення про 

його характер знаходимо іще за часів Античності, слушним було б 

звернутися й до аналізу принципів, покладених в основу функціонування 

koinonia politike та його участі в державотворенні. Приклади відповідних 

принципів можна виявити насамперед в Афінах, які стали справжньою 

лабораторією демократії і предметом захоплення як давньогрецьких, так і 

більш пізніх мислителів. 

За свідченням Д. Хелда, в V ст. до н.е. Афіни були найбільш 

інноваційним і передовим «містом-державою», або ж полісом, серед 

множини інших конкуруючих спільнот Греції [401; с. 29]. Утім, свою славу 

Афіни здобули насамперед через увагу до їх практик публічного управління з 

боку Аристотеля. Так, його відома «Політія», написана між 335 і 323 рр. до 

н.е, починається зі своєрідного прологу про державу і спілкування: 

«Оскільки … будь-яка держава являє собою свого роду спілкування, будь-яке 

спілкування організовується заради якогось блага (адже всяка діяльність має 

на увазі передбачуване благо), то, очевидно, всі спілкування прагнуть до того 

чи іншого блага, причому більше інших і до найвищого з усіх благ прагне те 

спілкування, яке є найбільш важливим із всіх і охоплює собою все інше 

спілкування. Це спілкування й називається державою, або спілкуванням 

політичним» [6; с. 16]. Таким чином, Аристотель пов’язував спільноту, яка 

спілкується заради блага з державою, і яка, очевидно, й була одним із таких 

благ, в єдине ціле. 

При цьому, описуючи тогочасне суспільство та державу, Аристотель 

обґрунтовує принципи їх розвитку та співіснування. Насамперед, це принцип 

демократії та його інтерпретація – «залучення до державного життя» [6; с. 

37]. У свою чергу, демократія за Аристотелем, стала наслідком втілення в 

життя людей інших цінностей. У першу чергу, принципу свободи, однією з 

умов реалізації якого стала антична практика по черзі бути підвладним і 

правити. 
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За свідченням Д. Хелда, найбільш точно та повно ідеали і цілі 

афінської демократії, що заклали розвитку громадянського суспільства та 

його взаємодії з державою, були втілені в промові, що приписується Періклу. 

Ця промова була написана і вірогідно перопрацьована Фукідідом приблизно 

через 30 років після її виголошення. У ній, окрім принципів свободи і 

демократії також декларується принцип терпимості громадян Афін до 

спілкування в приватному та публічному житті, а також принцип відкритості 

публічних обговорень проблем суспільного та державного життя [401; с. 33]. 

Мислителі Античності обґрунтовували й інші принципи буття 

суспільства та держави. Так, Платон у Книзі восьмій своєї найбільш відомої 

роботи «Держава» пов’язує принцип свободи із засадами рівності чоловіків 

по відношенню до жінок і на зворот [238; с. 292]. Ці принципи – свободи, 

рівності, справедливості, демократії, відкритості та терпимості, на нашу 

думку, залишаються основоположними і для сучасного конституційного 

механізму взаємодії громадянського суспільства та правової держави. 

Подальший розвиток суспільства та держави перевіряли дієвість 

зазначених принципів взаємодії суспільства та держави, а мислителі 

обґрунтовували нові сенси і принципи взаємин у тріаді «людина – 

громадянське суспільство – держава». Так, Г. Гегель вважав, що ідеальна 

держава демонструє широку терпимість щодо свободи самореалізації 

індивіда. Зокрема, держава, на переконання Г. Гегеля, має турбуватися про 

те, щоб люди могли діяти на власний розсуд, були пов’язані з державою, але 

щоб цей зв’язок не виявлявся як зовнішня влада чи примус, а сприймався як 

найвища моральна необхідність (потреба) [29; с. 96].   

Після утвердження громадянського суспільства в його сучасному 

розумінні ці принципи примножились ідеалами і цінностями 

конституціоналізму. Вони отримали своє відтворення в принципах свободи, 

рівності, плюралізму громадського життя, абсолютної цінності прав і свобод 

людини, верховенства права, свободи громадських асоціацій, 

відповідальності держави перед громадянським суспільством тощо. 
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Розвиток громадянського суспільства та правової держави у кін. XX – 

на поч. XXI ст. відбувається на основі суттєво модернізованої системи 

конституційних цінностей і принципів. При цьому, кожна нова перемога 

громадянського суспільства над авторитаризмом, корупцією, популізмом і 

бездіяльністю публічної влади супроводжувалась новими принципи взаємин 

між громадянським суспільством і владою. В умовах сьогодення, коли за 

влучною оцінкою О. Мороз, громадянське суспільство виявилось 

«своєрідним запобіжником розпаду держави та є запорукою подальшого 

розцвіту України як європейської держави» [207; с. 1], а на думку Д. Белла 

50% валового національного продукту виробляється у сфері науки, освіти і 

послуг [62; с. 131], ці принципи набувають нових сенсів і значень, а їх 

система модернізується. Їх ключовим акцентом є запровадження дієвої 

моделі партнерства громадянського суспільства та держави. 

Чому саме конституційні принципи винесені нами в голову проблеми 

розбудови конституційного механізму взаємодії громадянського суспільства 

та Української держави? Це пов’язано не лише з їх універсальною цінністю, а 

й з тим фактом, що до сьогодні не можливо встановити, а тим більше 

наповнити реальним змістом конституційну правосуб’єктність 

громадянського суспільства. Адже ні Конституція, ні закони України не 

визначають права та обов’язки громадянського суспільства чи організаційно-

правові форми і механізми реалізації його функцій. Не можна стверджувати й 

про дискретність конституційно-правового регулювання правосуб’єктності 

Української держави. І подібна практика унормування конституційно-

правового статусу громадянського суспільства та держави є традиційною для 

переважної більшості зарубіжних країн. 

Але, чи унеможливлює це розбудову чіткої системи взаємодії 

громадянського суспільства та Української держави? Це питання видається 

риторичним, оскільки ціннісно-доктринальною основою такої взаємодії 

виступають саме конституційного принципи партнерства суспільства та 

держави. 
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Визначення конституційних принципів партнерства громадянського 

суспільства та держави, їх систематизація та розкриття змісту потребує 

детермінації досліджуваної категорії. Адже сама категорія «принцип» 

неодноразово ставала предметом конституційно-правових досліджень у 

роботах А. Колодія, С. Погребняка, В. Погрілка, В. Федоренка та ін. 

Зокрема, В. Погорілко та В. Федоренко визначили, що «принципи 

конституційного права України (фр. princeps, лат. principium – початок, 

основа) – це засадничі ідеї та ідеали, які визначають сутність, зміст, 

спрямованість і форми конституційно-правового регулювання» [243; с. 22]. 

Тобто, принципи конституційного права є втіленням певних світоглядних 

цінностей учасників конституційних правовідносин. 

Одночасно з цим, принципи конституційного права є самостійною 

категорією юридичної науки, якій притаманні певні юридичні ознаки і 

властивості. Можна погодитись із В. Погорілком і В. Федоренком, що: 

принципи конституційного права України є узагальненим і концентрованим 

вираженням конституційних ідеалів, тобто найвищих духовних 

(ідеологічних) цінностей, досягнення яких є основним стратегічним 

завданням конституційно-правового регулювання; принципи 

конституційного права України втілюють найважливіші ідеї конституційно-

правової думки, виражені в теоріях, доктринах і вченнях видатних 

мислителів давнини і сучасності (А. Дайсі, Т. Джеферсона, 

С. Дністрянського, Дж. Лока, Ш. Л. Монтеск’є, Т. Пейна, Ж.-Ж. Руссо, 

Б. Франкліна та ін.); принципи конституційного права України визначають 

сутність і зміст, спрямованість і форми конституційно-правового 

регулювання, тобто ці принципи є основними соціальними орієнтирами 

конституційно-правового регулювання [240; с. 22]. Зазначені ознаки і 

властивості притаманні й для конституційних принципів взаємодії 

громадянського суспільства та Української держави. 

Таким чином, конституційні принципи взаємодії громадянського 

суспільства та держави є світоглядними цінностями і ідеалами, які 



 328 

зумовлюють та визначають сутність, зміст, спрямованість і форми 

паритетного партнерства громадянського суспільства та його інститутів з 

Українською державою. Для цих конституційних принципів властиві: 

універсальність і ціннісно-світоглядний характер, історичні передумови їх 

формування, позитивне унормування в Конституції та законах України, 

взаємодія з іншими конституційними принципами, насамперед принципами 

демократії, верховенства права, транспарентності тощо. 

Для виявлення сутності та змісту конституційних принципів взаємодії 

громадянського суспільства та держави, а також їх системи, необхідно 

проаналізувати погляди українських і зарубіжних вчених щодо цього 

питання, а також практику унормування відповідних принципів у чинному 

конституційному законодавстві України і зарубіжних країн. Таким чином, 

предметом аналізу має бути як доктринальна, так і законодавча складова 

досліджуваних принципів конституційного права. 

У науці конституційного права висновок про те, що громадянське 

суспільство не може існувати без держави і про їх взаємодію є 

загальновизнаним. Дослідженню цієї проблематики присвячені самостійні 

монографічні дослідження, а також значна кількість публікацій. Окремі з них 

висвітлюють і питання цінностей і принципів такої співпраці. Адже саме ці 

принципи визначають сутність взаємовідносин між громадянським 

суспільством і державою та на зворот. 

Постановка питання про партнерство громадянського суспільства та 

держави здійснена українськими ученими-конституціоналістами іще на 

початку нинішнього століття. Так, свого часу Ю. Тодика слушно відзначав, 

що зусилля держави і громадянського суспільства мають бути зосереджені, в 

першу чергу, на забезпеченні прав і свобод людини та громадянина. Адже, 

дотримання прав і свобод людини не лише сприяє розкриттю творчого 

потенціалу особи, а й зміцнює державу, слугує забезпеченню 

конституційного ладу. У силу цього, партнерські відносини громадянського 

суспільства та органів державної влади, на переконання Ю. Тодики, це 
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«важлива умова цивілізованого вирішення політичних і соціальних 

конфліктів, узгодження суперечливих і різноспрямованих групових інтересів, 

досягнення і підтримка громадянського миру і злагоди» [125; с. 195]. Хоча, 

вчений з сумом констатував, що ця загальнозрозуміла сенсація, на жаль, не 

підтримується в Україні політичними елітами і не отримала свого 

унормування в Конституції України. 

Вітчизняні конституціоналісти виявляли і інші принципи, перспективні 

для розбудови ефективної взаємодії громадянського суспільства та держави. 

Зокрема, В. Речицький звертав увагу на те, що «конкурентна взаємодія між 

різноманітними сегментами громадянського суспільства упереджує 

виникнення державних монополій не лише в політичній, а й у моральній і 

інтелектуальній галузях» [321; с. 92]. Таким чином, будучи прихильником 

концепту конкуренції громадянського суспільства та держави, В. Речицький 

по-суті обґрунтовує принцип конурентності цих двох суб’єктів. При цьому, 

реалізація цього принципу не лише упереджує домінування держави у різних 

сферах її взаємин з громадянським суспільством, а й сприяє напрацюванню 

нових ідей і підходів щодо досягнення соціального прогресу. 

Доволі цікавий засадничий аспект взаємодії громадянського 

суспільства та держави відзначає й О. Скрипнюк. На думку цього вченого-

конституціоналіста, в умовах конституційно-правової реформи на сучасному 

етапі, яка подекули супроводжується політичною, економічною та 

соціальною нестабільністю, важливим аспектом конституційного розвитку 

громадянського суспільства є «задоволення державою правомірних очікувань 

такого суспільства» [351; с. 243]. Очевидно, що принцип адекватності 

державотворення очікуванням громадянського суспільства набуває особливо 

важливого звучання в постреволюційний період у 2014-2015 рр. 

Ігнорування цього принципу може мати негативні наслідки як для 

розвитку збудженого Революцією гідності 2014 р. громадянського 

суспільства, так і для перебуваючої в масштабній політичній, соціально-

економічній і гуманітарній кризі Української держави. Звичайно ж, 
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унормування такого принципу в Основному Законі, тим більше в його Розділі 

I, вбачається мало ймовірним. Але, цей принцип, на наше переконання має 

прямо чи опосередковано зазначатись у коаліційних угодах, урядових 

програмах і інших стратегічних документах діяльності вищих органів 

державної влади (Верховної Ради України, Президента України і Кабінету 

Міністрів України), які визначають політику держави в частині її взаємодії з 

громадянським суспільством. 

Важливість принципу плюралізму в розвитку взаємин громадянського 

суспільства та держави опосередковано обґрунтовує й Ю. Барабаш. На його 

погляд, політична система побудована на протиріччях і саме протиріччя є 

основою існування політичної багатоманітності як засади суспільного життя 

та, відповідно, конституційного ладу України (ч. 1 ст. 15 Конституції 

України) [10; с. 14-15]. Очевидно, що політична багатоманітність властива не 

лише для суспільного, а й для державного ладу. Адже успіх розвитку 

громадянського суспільства починається з визнання державою його 

природного права на багатоманітність функцій і організаційно-правових 

форм їх реалізації. 

Хоча, стосовно конфліктів між державою та громадянським 

суспільством існують і протилежні погляди науковців. Зокрема, А. Карась 

вважає, що такі відносини за означенням не можуть бути ворожими. 

Натомість конфлікт, який виникає між громадянським суспільством і 

державою, є «свідченням соціальної не автентичності, або неадекватності 

між суспільною дійсністю та державною організацією врядування» [95; с. 

35]. При цьому, А. Карась вважає, що оскільки онтологічний пріоритет у 

такому конфлікті залишається за громадянським суспільством, то зняття 

такого конфлікту вимагає зміни політичної форми організації влади.   

Інший відомий учений-конституціоналіст А. Колодій, досліджуючи 

взаємовідносини громадянського суспільства та держави, сформулював 

актуальний висновок про те, що на певному етапі їх історичного розвитку 

домінуючими стали відносини, засновані на принципах саморегуляції та 
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самоуправління, за якими має перебудовуватись і існувати державність. При 

цьому, А. Колодій, відзначав, що громадянське суспільство є парною 

категорією до соціальної держави, а спільними принципами їх розвитку та 

взаємодії є: «забезпечення громадянам гідного життя в розумінні їх 

матеріального добробуту і соціального захисту; гарантування особистої 

свободи громадян; боротьба цивілізованими методами за соціальну злагоду, 

мирне вирішення можливих конфліктів». Це дозволило вченому зробити 

висновок про те, що громадянське суспільство поєднується з соціальною 

державою завдяки особливому моральному зв’язку, сутність якого полягає в 

дотриманні цими суб’єктами однакових моральних принципів – принципів 

загальнолюдської моралі [113; с. 469-470]. 

Також А. Колодій вказує на те, що держава знає різні форми і режими 

правління – республіканські та монархічні, демократичні і недемократичні. 

Натомість, для громадянського суспільства притаманною є виключно 

демократична форма існування. Відповідно, реалізація принципу 

демократизму у взаєминах громадянського суспільства та держави зумовлює 

позитивну практику, коли чим більш розвиненим у плані демократії є 

громадянське суспільство, тим більше підстав для розбудови демократичної 

держави. 

Відомий інтерес у контексті нашого дослідження становить і 

монографія «Правові засади взаємодії громадянського суспільства та 

державної влади в процесі демократичної легітимації» (2013 р.). У ній В. 

Ковальчук і С. Іщук справедливо стверджують, що розвиток громадянського 

суспільства безпосередньо пов’язаний із можливістю громадян впливати на 

формування та реалізацію державної політики, вирішення важливих питань 

місцевого значення. Навіть обґрунтовуючи свою прихильність до однієї із 

поширених і проаналізованих нами у попередніх розділах моделей, що 

передбачає конкуренцію громадянського суспільства та правової держави, 

учені наголошують на необхідності унормування принципів їх взаємодії в 

Конституції України. Адже, Конституція має бути не лише Основним 
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Законом держави, а «насамперед правовим актом громадянського 

суспільства, нормативним чинником встановлення та підтримання 

горизонтальних ринкових відносин, гарантом свободи й недоторканості 

індивіда та громадянського суспільства. … відсутність чітких конституційно-

правових засад взаємодії громадянського суспільства та держави в сучасних 

умовах розвитку України призводить до того, що держава намагається взяти 

під контроль процес розвитку та функціонування громадянського суспільства 

через реалізацію відповідної державної стратегії» [104; с. 121-122]. 

Останнє твердження В. Ковальчука та С. Іщука про виявлення 

тенденцій щодо патримоністичних підходів до державного суспільства, на 

нашу думку, слід сприймати у контексті утвердження в 2012 р. Стратегії 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні, яка передбачала, з одного боку, стимулювання інституціоналізації 

громадянського суспільства, а з іншого – формування лояльної для влади 

громадськості, готової до легітимізації державної політики [302]. Зазначене 

підтверджує й зміст «Плану заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні», затвердженого Указом Президента України від 25 червня 2013 року 

№ 342. Більшість пунктів цього Плану передбачають залучення інститутів 

громадянського суспільства до обговорення та експертизи проектів законів і 

інших актів чинного конституційного законодавства [287]. 

Г. Береченко у своєму дослідженні конституційних аспектів 

громадянського суспільства в Україні присвячує самостійний підрозділ 

конституційному принципу багатоманітності (плюралізму) як базовому 

принципу формування громадянського суспільства. Утримуючись від 

реферування здійсненого Г. Берченком ґрунтовного аналізу наукових 

досліджень принципу плюралізму в роботах українських і зарубіжних 

учених, відзначимо привабливість сформульованого вченим концепту 

організованого плюралізму. 
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Для визначення характеру взаємин держави і суспільства, на 

переконання Г. Берченка, ключовим є питання про розуміння плюралізму в 

різних національних конституціях. При цьому, вчений розрізняє дві 

концепції, втілені в конституціях. Так, зміст першої концепції полягає в тому, 

що на основі природної неоднорідності людства основним завданням 

держави є збереження існуючих відмінностей та їх підтримка. В якості 

альтернативної концепції висувається інше управлінське завдання держави, а 

саме: розвивати і регулювати плюралізм. Тобто держава зобов’язана в рамках 

певних заходів, що проводяться зверху, створити впорядковане суспільство, 

організувати і структурувати наявні в ньому неорганізовані ідеї. 

При цьому, у першому випадку, вважає Г. Берченко, держава від 

самого початку не повинна вдаватися до якихось певних заходів, у другому ж 

вона, навпаки, повинна втрутитися. Для ілюстрації свого твердження вчений 

застосовує наступну метафору: «згідно з першою концепцією, держава веде 

себе як садівник, який спостерігає за бур’янами в саду, і лише тоді вживає 

заходів, коли рослини забирають одне у одного повітря і світло. Згідно ж з 

другою концепцією, має бути створений парк; держава, як і садівник, сама 

вибирає, які рослини є цінними, а які ні,  свідомо оформляючи весь 

ансамбль» [17; с. 160]. Таким чином, перша концепція стосується 

процедурної демократії, а друга – пов’язана з концепцією «озброєної» 

демократії  

Найбільш повно та системно концепція принципів взаємодії 

громадянського суспільства з державою, в особі її органів і посадових осіб, 

обґрунтована у науковому доробку О. Мороз. На її думку, такими 

принципами є: 1) соціальне партнерство – налагодження конструктивної 

взаємодії між органами державної влади та громадськими об’єднаннями для 

вирішення питань державного управління та соціального життя; 2) 

забезпечення державою рівних можливостей та умов для діяльності різних 

суспільних інститутів, пов’язаних із захистом прав і свобод людини, надання 

соціальних послуг; 3) взаємна відповідальність, що полягає у 
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відповідальності як посадових осіб державних органів, так і членів 

громадських об’єднань за недотримання вимог законодавства; 4) відкритість 

та прозорість – забезпечення органами державної влади доступу громадських 

об’єднань до інформації шляхом: а) розроблення і впровадження 

ефективного механізму налагодження комунікацій з громадськістю; б) 

надання інформації про свою діяльність за винятком тієї, що відповідно до 

законодавства становить державну таємницю; в) проведення роз’яснювальної 

роботи щодо доцільності розробки проектів рішень і їх прийняття; г) 

сприяння висвітленню в ЗМІ проектів ефективного співробітництва органів 

виконавчої влади з громадськими об’єднаннями; 5) невтручання (вжиття 

заходів для невтручання) органів державної влади у діяльності громадських 

об’єднань, за винятком випадків, установлених законом; 6) створення умов 

для усіх законних видів діяльності громадських об’єднань, налагодження 

якісної взаємодії на професійно-профільній основі; 7) підвищення 

ефективності процесу взаємодії – досягнення позитивних результатів у 

процесі взаємодії органів виконавчої влади із громадськими об’єднаннями, 

прийняття органами державної влади рішень з урахуванням суспільних 

потреб і інтересів [207; с. 9-10].  

Запропонована система принципів не може вважатися бездоганною. 

Навіть з точки зору термінології. Так, не зрозумілим є зміст категорії 

«соціальні послуги», оскільки відповідно до чинного законодавства, держава 

надає «адміністративні послуги», які науковці та експерти іще узагальнено 

називають «публічними послугами». До того ж, члени громадських 

об’єднань в Україні несуть юридичну відповідальність як громадяни, а не в 

силу свого членства в певних громадських об’єднаннях. Разом із тим, 

запропонована О. Мороз концепція принципів взаємодії громадянського 

суспільства з державою дозволяє зрозуміти сутність конституційних 

механізмів партнерства громадянського суспільства та держави на 

паритетних засадах.     
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Цікаве бачення принципів функціонування громадянського суспільства 

обґрунтовується й іншими українськими правознавцями. Так, Н. Кузнєцова 

відзначає, що незалежно від національної специфіки, регіональних 

особливостей тощо можна говорити про наявність загальних основ 

(принципів) функціонування громадянського суспільства. Ними є: 1) 

економічна свобода, поліформія власності, ринковий характер розвитку 

економіки; 2) безумовне визнання і захист природних прав людини і 

громадянина; легітимність і демократичний характер влади; 3) рівність усіх 

перед законом і правосуддям, надійна юридична захищеність особистості; 4) 

правова держава, побудована на принципі розподілу влади та взаємодії її 

окремих гілок; 5) політичний і ідеологічний плюралізм, наявність легальної 

опозиції; 6) свобода слова, думки, незалежність засобів масової інформації, 

невтручання держави у приватне життя громадян, їхні взаємні права, 

обов’язки та відповідальність; 7) класовий мир, партнерство і національна 

згода; 8) ефективна соціальна політика, яка забезпечує належний рівень 

життя людей [147; с. 52]. Очевидно, що запропоновані вченою принципи, 

зокрема принципи ринкової економіки, легітимності та демократичності 

власті, правової держави і ін., стосуються не лише самого по собі 

громадянського суспільства, а й держави, яка виступає його партнером в 

утвердженні гуманістичних цінностей.  

Разом із тим, Н. Кузнєцова пропонує й іншу, більш концентровану 

систему принципів розбудови громадянського суспільства. На її думку, 

громадянське суспільство, як певний стан, характеризується взаємодією 

трьох принципів: 1) загальновизнаного егалітарного права, що передбачає 

певний мінімум свобод для кожної людини, закріплену законом рівність 

прав, обов’язків і відповідальність громадян (правова сфера); 2) приватної 

власності (економічна сфера); 3) суспільно визнаної внутрішньої свободи 

людини (сфера особистого, духовного) [147; с. 54]. З цим твердженням Н. 

Кузнєцової можна загалом погодитись. Але наведені принципи слід було б 

доповнити і принципом партнерства громадянського суспільства та держави.  
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Заслуговують на увагу в контексті цивільно- та господарсько-

правового дослідження принципів партнерства громадянського суспільства й 

держави й принципи, які О. Сімсон сформувала щодо державно-приватного 

партнерства. Вченою виділені п’ять таких принципів: 1) добровільний 

характер та вільна ініціатива партнерства; 2) рівноправне положення 

партнерів у зобов’язальних відносинах; 3) спільна мета партнерства; 4) 

наявність спільних дій партнерів з організації певної діяльності; 5) розподіл 

ризиків, витрат та прибутків (доходів) від спільної діяльності [348; с. 6-7]. Не 

зважаючи, що цей концепт принципів державно-приватного партнерства 

було сформовано насамперед в контексті приватного права, він має й своє 

дзеркальне відтворення для публічно-правової сфери. 

На наш погляд, алгоритм послідовності принципів публічно-правового 

партнерства, обґрунтований О. Сімсон може бути застосований і щодо 

партнерства громадянського суспільства та держави. Йдеться про такі 

принципи їх партнерства, як: а) добровільність і ініціативність партнерства; 

б) спільність цінностей, цілей і мети такого партнерства: утвердження 

конституційних прав і свобод людини, утвердження верховенства права та 

демократії; в) рівність зобов’язань щодо реалізації процедур утвердження 

спільних цілей і цінностей; г) розподіл конституційної відповідальності за не 

реалізацію, або не належну реалізацію цілей партнерства. Але, для 

партнерства громадянського суспільства та держави, на відміну від 

державно-приватного партнерства, характерним є конституційне 

унормування відповідних цінностей. 

Слушні погляди на проблему співвідношення та взаємодії 

громадянського суспільства та держави обґрунтовані в роботах філософів, 

соціологів, політологів і науковців у сфері державного управління. Так, нами 

в цілому підтримується думка О. Чувардинського про те, що громадянське 

суспільство потрібно розглядати не як альтернативу державі, а як партнерів, 

котрі спільно реалізують стратегію модернізації українського суспільства та 

входження в співдружність європейських націй [410; с. 6]. Щоправда, теза 
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про входження українців до «співдружності європейських націй», з огляду на 

географічне розташування України, її членство в Раді Європи, вбачається 

парадоксальною.     

  На думку О. Пухкала, в умовах формально демократичної та 

функціонально малоефективної держави українське суспільство реалізує 

формальну відкритість і функціональну закритість, у результаті чого виникає 

феномен «напіввідчиненого» суспільства [313; с. 110]. Тому, важливим, на 

наш погляд, є принцип транспарентності, який визначає сутність 

конституційного механізму партнерства громадянського суспільства та 

Української держави, а також сприяє упередженню політичної корупції. 

Узагальнюючи погляди учених на проблему визначення принципів 

співіснування та взаємодії громадянського суспільства та держави, можна 

зробити висновок, що більшість дослідників сходяться на думці про те, що 

взаємини суспільства та держави мають ґрунтуватися на взаємно зрозумілих і 

прийнятних цінностях і принципах. В онтологічному сенсі такими 

цінностями є такі ідеї та ідеали конституціоналізму як права і свободи 

людини, демократія, верховенство права, підзвітність держави 

громадянському суспільству тощо. Відповідні подільні цінності є джерелом 

спільних цілей розвитку суспільства та держави, серед яких, на наш погляд, 

слід виділити не лише утвердження та захист прав і свобод людини, а й 

проведення конституційної та інших реформ, подолання військово-

політично, соціально-економічної та гуманітарної кризи, реалізація Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС тощо.  

Реалізація цих і інших цінностей і цілей передбачає наявність 

відповідного конституційного механізму, заснованого на доктринальних, 

функціональних і процедурних принципах. Серед універсальних 

доктринальних принципів співіснування громадянського суспільства та 

держави слід виокремити принципи свободи, демократії, справедливості, 

верховенства права, гуманоцентризму, плюралізму, толерантності та ін. 

Функціональними принципами їх партнерства є: спільність цілей і мети 
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партнерства, свобода асоціацій, утвердження та гарантування 

конституційних прав і свобод людини, захист приватної власності і визнання 

всіх інших форм власності та економічної багатоманітності тощо. 

Процедурними ж принципами взаємодії громадянського суспільства та 

держави є: добровільність, автономність сторін, рівність (паритетність) 

партнерства, ініціативність, транспарентність і прозорість процедур 

взаємодії, взаємна відповідальність за результати спільної діяльності та ін. 

Слід відзначити, що принципи партнерства громадянського суспільства 

та держави мають не лише теоретико-методологічний вимір, а й отримують 

своє закріплення в чинному конституційному законодавстві. Відповідні 

принципи зустрічаємо як у проектах Конституції України, так і в чинному 

Основному Законі України.        

Так, Л. Юзьков у проекті Конституції України (1992-1993 рр.) 

передбачав закріплення принципу, коли «держава не втручається у справи 

суспільства і людини, а лише за дорученням народу здійснює правове 

регулювання суспільних відносин, забезпечує належний порядок у 

суспільстві» [3; с. 344]. При цьому, згаданий проект Основного Закону 

визначав правові основи власності, підприємництва, створення та діяльності 

громадських об’єднань, функціонування ЗМІ, інших інститутів 

громадянського суспільства.  

Інший, уже згадуваний у нашій дисертації проект Основного Закону, 

підготований Харківською правозахисною групою в 2009 році. Розділ IV 

«Громадянське суспільство» мав закріпити, що діяльність громадянського 

суспільства в Україні ґрунтується на засадах свободи, плюралізму, 

толерантності та невтручання з боку держави (ст. 66) [322]. 

Безперечно, важливий вплив на конституційне закріплення в Україні 

принципів, покладених в основу механізму взаємодії громадянського 

суспільства та держави, відіграли і відповідні позитивні зарубіжні практики. 

Зокрема, положення, що закріплюють принцип плюралізму, містяться у 

багатьох конституціях зарубіжних країн. Так, Конституція Болгарії 1991 р. 
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встановлює: «Політичне життя в Республіці Болгарія ґрунтується на 

політичному плюралізмі» (п. 1 ст. 11). Цей принцип закріплюється в ст. 1 

Конституції Іспанії, у якій встановлюється, що Іспанія конституюється як 

правова демократична соціальна держава, що проголошує вищими 

цінностями свого правопорядку справедливість, рівність і політичний 

плюралізм. У пункті 1 ст. 8 Конституції Румунії записано: «Плюралізм у 

румунському суспільстві є умовою і гарантією конституційної демократії» 

[18; с. 125]. Хоча, Г. Берченко відзначає, що багато демократичних країн 

(Франція, Швеція) уникає позитивного закріплення в конституціях принципу 

плюралізму [17; с. 152]. 

Досить повно принципи партнерства громадянського суспільства та 

Української держави відображені й у чинній Конституції України. Аналіз 

Основного Закону України дозволяє назвати наступні загальні принципи 

розвитку та функціонування громадянського суспільства та його паритетного 

партнерства з державою: принцип демократії (ст. 1); принцип 

гуманоцентризму (ст. 3); принцип верховенства права (ст. 8); принцип 

вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов 

національних меншин України (ст. 10); принцип розвитку етнічної, 

культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і 

національних меншин (ст. 11); принцип політичної, економічної та 

ідеологічної багатоманітності (ст. 15); принцип заборони цензури (ст. 15); 

принцип свободи політичної діяльності (ст. 15); принцип щодо заборони 

примушення будь-кого робити те, що не передбачено законом (ст. 19); 

принцип рівності людей у своїх правах і свободах (ст. 21); принцип вільного 

розвитку особистості (ст. 23); принцип гендерної рівності (ст. 24); принцип 

презумпції невинуватості (ст. 62) [132] та ін. Але Основний Закон не 

вичерпує конституційних принципів громадянського суспільства. Вони 

знаходять свій логічний розвиток у спеціальних принципах діяльності 

інститутів громадянського суспільства – громадських організацій, 

волонтерських організацій, профспілок, релігійних організацій, ЗМІ тощо. 
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До прикладу, у ст. 5 Законі України «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року унормовується таке положення: 

«Засади внутрішньої політики у сфері формування інститутів громадянського 

суспільства» встановлює такі засади формування відповідних інститутів: 

утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного 

розвитку держави; завершення політичної реформи, посилення взаємодії 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування і об’єднань 

громадян, затвердження громадського контролю за діяльністю влади; 

забезпечення незалежної діяльності об’єднань громадян, посилення їх впливу 

на прийняття суспільно важливих рішень; підвищення ролі та 

відповідальності політичних партій, сприяння структуризації суспільства на 

засадах багатопартійності, створення умов для забезпечення широкого 

представництва інтересів громадян у представницьких органах влади; 

проведення регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань 

життя суспільства та держави; проведення всеукраїнських і місцевих 

референдумів як ефективних форм народного волевиявлення, участі народу в 

прийнятті суспільно важливих рішень» [269]. 

Але, чи можна вважати принципи, закріплені в Конституції та законах 

України достатніми для ефективного партнерства громадянського 

суспільства та Української держави вичерпними? Відповідаючи на це 

питання, слід погодитись із В. Ковальчуком і С. Іщуком стосовно того, що 

«Основний Закон України не містить стратегічного підходу щодо 

регулювання відносин у сфері становлення та розвитку громадянського 

суспільства та його співвідношення з державою. Саме тому, на думку вчених, 

«подальший процес оновлення Конституції України потребує … чіткого 

визначення двох питань: по-перше, співвідношення громадянського 

суспільства та державної влади у процесі суспільного розвитку; по-друге, 

визначення діяльності та меж конституційно-правового регулювання 

відносин у сфері становлення та розвитку громадянського суспільства» [104; 

с. 119].  
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Як відомо, започаткована в 2015 році в Україні конституційна реформа 

має на меті реформу місцевого самоврядування та судової влади, а також 

удосконалення конституційних гарантій захисту прав і свобод людини та 

громадянина. Тому, удосконалення принципів взаємодії громадянського 

суспільства та держави гіпотетично можливе при удосконалення Розділу II 

Конституції «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» в 2016 і 

наступних роках. Але, ми не є прихильниками зарегульованості процедур 

взаємодії громадянського суспільства та Української держави на рівні 

Основного Закону.    

 Водночас, серед множини конституційних принципів розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в Конституції України, з огляду 

на нівелювання в постреволюційний період (2014–2015 рр.) концепту 

«управління державою розвитком соціальних процесів» на користь 

самоврядності громадянського суспільства, доцільним є унормування 

принципу партнерства громадянського суспільства і держави шляхом 

доповнення ст. 15 Основного Закону новою частиною наступного змісту: 

«Громадянське суспільство та держава в Україні є рівними партнерами у 

забезпеченні захисту конституційних прав і свобод людини, утвердженні 

верховенства права та демократії». 

 

4.2 Законодавчий механізм сприяння держави розвиткові 

громадянського суспільства в Україні 

 

Конституційні принципи розвитку та функціонування громадянського 

суспільства, а також його паритетного партнерства із державою, отримують 

свою реалізацію та нормативне втілення в системі чинного законодавства 

щодо стимулювання державою розвитку та функціонування громадянського 

суспільства, його інститутів і соціально активних громадян. Власне, йдеться 

про механізм сприяння держави розвиткові громадянського суспільства, який 
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отримує своє втілення в Конституції та законах України, інших актах 

чинного конституційного законодавства. 

У цьому дисертаційному дослідженні нами послідовно проводиться 

думка про те, що громадянська суспільство та Українська держава в XXI ст. 

є, в першу чергу, взаємно зацікавленими і рівними партнерами, а іноді й 

конкурентами у сфері утвердження прав і свобод людини, верховенства 

права та демократії. Але очевидним є факт, що держава загалом наділена 

більш значним обсягом конституційної правосуб’єктності, унормованим у 

Конституції та законах України, ніж громадянське суспільство. Адже, саме 

Українська держава, поряд із народом України, є виключними суб’єктами 

прийняття Конституції та законів України, інших актів чинного 

законодавства, які є обов’язковими для всіх суб’єктів на всій території 

України.  

Разом із тим, саме Українська держава зацікавлена використати 

установчий і легітимізуючий потенціал громадянського суспільства, а також 

звести до мінімуму його протестні настрої. Для досягнення цієї мети у 

держави існує дієвий інструментарій щодо залучення громадянського 

суспільства до співпраці, а саме, до демократичної участі. Адже, традиції 

демократичної участі громадян у суспільно-політичному житті, активна 

громадянська позиція, на думку В. Ковальчука та С. Іщука, – це важливий 

чинник розвитку інститутів громадянського суспільства. Натомість, 

ігнорування відповідних демократичних традицій, громадянська пасивність 

зводить ефективність громадських організацій у відносинах із державою до 

мінімуму, залишаючи за ними роль спостерігачів, чиє рішення не впливає на 

державу та її органи [104; с. 58]. 

Дослідження проблеми законодавчого механізму сприяння держави 

розвиткові громадянського суспільства має два аспекти. Перший із них 

пов’язаний із сутністю закону, спроможного легітимізувати відповідний 

механізм без збитків для авторитету як самої держави, так і її партнера – 

громадянського суспільства. Концепція центрального місця закону в бутті 
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цивілізації, на думку С. Хантінгтона, була успадкована нами і ще від римлян. 

«Non sub homine sed sub Deo et lege» – «Не під людиною, але під Богом і 

Законом» – саме така традиція, на думку мислителя, лежить в основі 

сучасного конституціоналізму і захисту прав людини, включно з правом 

власності, проти застосування деспотичної влади [400; с. 96-97].  

Другий же зводиться до пошуку оптимальних легітимних 

організаційно-правових форм і механізмів забезпечення конструктивною, і не 

принижуючою гідність, підтримкою держави плюралістичного 

громадянського суспільства. Зокрема, С. Хантінгтон відзначав, що Західна 

цивілізація відрізняється від інших саме тим, що, починаючи із VIII ст., вона 

починає існувати як спільнота автономних груп (монастирів, лицарських 

орденів, ремісничих і торгівельних гільдій тощо), які не засновані на 

родинних і шлюбних зв’язках. Пізніше західне суспільство розширялось, і до 

нього приєднувались багато союзів і співтовариств. Але за всіх часів, а 

особливо після утворення громадянського суспільства, для різних 

громадських організацій і інститутів був властивий плюралізм [400; с. 97]. 

Тому, одним із найбільш важливих завдань держави є спрямування 

потенціалу єдиного в своїй багатоманітності громадянського суспільства на 

користь людини.    

Щодо першого аспекту, то свого часу Дж. Лок вбачав найважливішим 

результатом «спільнотворення» утвердження «влади створення законів». 

Народ, на думку Дж. Лока, уповноважує законодавчу владу суспільства 

створювати для нього такі закони, які вимагатиме суспільне благо цього 

суспільства; при цьому народ бере на себе зобов’язання сприяти виконанню 

цих законів, як власних постанов [158; с. 174-175]. Таким чином, найбільш 

важливим завданням держави у забезпеченні гармонійних взаємовідносин із 

громадянським суспільством і його інститутами є розроблення та прийняття 

у належний спосіб закону, який би був однаковою мірою легітимним і 

ефективним. Таким законом є передусім конституція. 
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Як відомо, Конституція України є результатом і, водночас, 

визначальним складником національного конституціоналізму, під яким слід 

розуміти упорядковану сукупність (систему) історично сформованих 

ідеологічно-правових світоглядних поглядів на способи і методи 

ефективного регулювання конституційних правовідносин, об’єктивно 

сформовану систему конституційного права, систему конституційного 

законодавства, стрижнем якої виступає Основний Закон, систему 

конституційно-правової науки та освіти, а також усталену конституційну 

правотворчу та правозастосовну практику [243; с. 115]. Очевидно, що 

Конституція України також уособлює й кращий вітчизняний і зарубіжний 

досвід встановлення та регулювання партнерських взаємовідносин між 

громадянином, громадянським суспільством і державою. 

При цьому, як доводять кращі міжнародні та зарубіжні практики 

правотворчої практики, у більшості випадків держава не повинна намагатися 

максимально повно визначити у конституції характер і зміст стосунків 

людини і держави із громадянським суспільством. Як правило, для 

нормального розвитку та функціонування громадянського суспільства 

достатньо визнання нарівні конституції самого факту існування 

громадянського суспільства та поваги держави до його потенціалу й 

авторитету, а також конституювання намірів держави до конструктивної та 

партнерської співпраці з громадянським суспільством.   

В умовах стрімкого розширення предмета конституційно-правового 

регулювання та переосмислення його суб’єктно-об’єктного складу 

конституції не можуть і не повинні дискретно регулювати всі конституційні 

правовідносини, зокрема, й ті, що виникають між громадянським 

суспільством і державою. Загалом можна погодитись із українськими 

правознавцями, які вважають, що для досконалого та, по суті, вичерпного, 

механізму конституційно-правового регулювання взаємодії громадянського 

суспільства та держави важливо закріпити нарівні конституції засадничі 

положення про: 1) свободу асоціацій; 2) обмеження монополії держави; 3) 
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розширення меж правового регулювання допускається лише за умови 

одночасного розширення свободи індивіда; 4) заборону цензури; 5) право 

петицій, зборів та мітингів, обмеження на проведення яких можуть мати 

виключно процедурний характер [17; с. 128]. 

Водночас, конституція має встановлювати і певні доктринальні, 

функціональні та процедурні принципи, які визначають сутність взаємодії 

громадянського суспільства та держави. Зокрема, як це уже обґрунтовувалось 

у попередньому підрозділі цієї дисертації, щодо визнання їх рівності та 

партнерства у забезпеченні захисту конституційних прав і свобод людини, 

утвердженні верховенства права та демократії. 

Заслуговують на увагу й ідеї щодо закріплення в Основному Законі 

положення про сприяння держави розвитку громадянського суспільства. 

Зокрема, подібна ідея отримала своє втілення в положенні проекту т.з. 

Конституції Ющенка» (законопроект реєстр. № 4290 від 31.03.2009) про 

доповнення статті 17 Конституції України новою частиною, яка б 

задекларувала позитивне зобов’язання держави щодо утвердження та захисту 

нею громадянського суспільства. У тій чи іншій інтерпретації така ідея 

виникала й у проектах Основного Закону, зокрема, підготованого 

Конституційною Асамблеєю в 2013 році, і проектах інших актів чинного 

законодавства, винесених на розгляд Верховної Ради України VII і VIII 

скликання. Але вченими і правозахисниками подібна конституційна новела 

оцінюється неоднозначно, оскільки вона містить загрозу в запровадженні з 

боку держави патерналізму стосовно до громадянського суспільства [17; с. 

130].  

На нашу думку, загрози патерналістської політики щодо розвитку 

громадянського суспільства існують і без унормування відповідних 

положень у Конституції України. Водночас, слід прийняти до уваги, що 

вітчизняна конституційна правозастосовча практика – це, в першу чергу, 

позитивістська й постпозитивістська практика. Найбільш потужні й поважні 

доктрини і теорії природного права на практиці пасують перед положеннями 
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чинного законодавства України, яке безальтернативно сприймається як 

суб’єктами правотворчої діяльності, так і судами. Тому, закріплення в 

Конституції України принципу щодо сприяння держави утвердженню та 

розвиткові громадянського суспільства за умови, коли останнє під час 

Революції гідності 2014 року і в наступний рік постало в один рівень із 

державою, буде необ’єктивним і некоректним, а унормування засадничого 

принципу про пріоритетне партнерство громадянського суспільства та 

держави, навпаки, видається досить потужним стимулом для розвитку цієї 

ідеї в конституційній доктрині, правотворчій і правозастосовчій діяльності.  

Раціональною та бажаною вбачається й конституційно-правова 

практика, коли цінності і принципи паритетного партнерства між 

громадянським суспільством і державою отримують свій розвиток у актах 

чинного конституційного законодавства, які визначають основні форми і 

методи взаємодії громадянського суспільства та держави, а також 

особливості конституційно-правового статусу інститутів громадянського 

суспільства. Саме така доктринальна практика щодо законодавчого 

закріплення підтримки розвитку громадянського суспільства з боку держави 

закріплена в чинному конституційному законодавстві України. 

Другий аспект досліджуваної проблематики пов’язаний із закріпленням 

системи ефективних форм і методів, унормовуючи які, держава відкриває 

дієві та легітимні канали співпраці з громадянським суспільством і його 

інститутами. Адже, як відзначав Ф. Фукуяма, «ключовою слабкістю, яка в 

кінці кінців і обвалила всі сильні держави, була їх неспроможність до 

легітимності – тобто, криза нарівні ідей» [396; с. 44]. У більшості випадків 

форми і методи співпраці з громадянським суспільством є не лише 

важливими складниками національної ідеї, а й унормовуються державою в 

чинному законодавстві за ініціативи, або ж за активної участі в 

нормопректному процесі та експертизі вже підготовленого проекту акта 

чинного законодавства з боку громадянського суспільства та його інститутів. 
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Прикладом цього можуть бути «Порядок проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 

проектів містобудівної документації на місцевому рівні», затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555 [273], 

«Порядок залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття 

рішень, які можуть впливати на стан довкілля», ухвалений Постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. [271], «Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади», 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 

року [274], а також зміни до Закону України «Про волонтерську діяльність», 

внесені в квітні поточного року під впливом представників волонтерського 

руху в Україні. На місцевому рівні прикладами таких правових актів 

слугують статути територіальних громад, поза якими конституційна 

правосуб’єктність територіальних громад, за влучною оцінкою О. Батанова, 

залишається лише комплексом їх потенційних прав і свобод [12; с. 326]. 

Оскільки основною умовою дієвості згаданих форм і методів взаємодії 

громадянського суспільства з Українською державою є наявність 

демократичного режиму, то ключ до розв’язання проблеми налагодження 

паритетного партнерства між цими суб’єктами знаходиться у площині 

застосування партиципаторної демократії. Саме цей вид демократії, на 

відміну від класичної безпосередньої демократії, що є формою реалізації 

публічної влади народу й територіальних громад чи представницької 

демократії, дозволяє громадянському суспільству забезпечити безпосередню 

участь у: а) політико-правових процесах; б) в управлінні державними 

справами; в) у реалізації регіональної політики та здійсненні місцевого 

самоврядування.       

Партиципаторна демократія стала предметом спочатку філософських, 

соціологічних та політологічних, а надалі – й правових досліджень порівняно 

нещодавно – в кінці XX ст. Серед множини передумов утвердження 

партиципаторної демократії стало переосмислення в суспільстві традиційних 
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ідеалів народовладдя загалом. А. фон Гайек зазначав: «Коли у наш час дії 

уряду призводять до результатів, яких майже ніхто не хотів і не передбачав, 

це завжди вважають неминучим наслідком демократії. … Інакше говорячи, 

виявилось, що процедура, обрана нами для реалізації в життя волі народу, 

дуже далека від того, щоб заслужити ім’я колективної волі, хоча б волі деякої 

значної частини населення» [399; с. 325]. Промовистою стала й назва одного 

із підрозділів роботи А. фон Гайека «Право, законодавство і свобода» – 

«Партії в ролі законодавця призводять до розкладення демократичного 

суспільства» [399; с. 355].   

Криза парламентської демократії, інституту виборів, а також проблеми 

політичної корупції обумовили постановку питання про дієву альтернативу 

традиційним конституційним формам демократії. Однією з них стала дорадча 

або ж партиципаторна демократія.    

На думку Д. Хелда, сам термін «дорадча демократія» був 

запроваджений ще в 1980 р. Дж. Бессетом й стосувався покращення природи 

і форм політичної участі, але з часом набув нових акцентів [401; с. 414]. Хоча 

ця точка зору є, на нашу думку, суперечливою. Зокрема, з огляду на вихід у 

1977 році роботи канадського політолога і філософа К. Макферсона (1911–

1987) «Життя та часи ліберальної демократії», окремий розділ якої 

присвячено саме моделі «демократії участі». При цьому, сам К. Макферсон 

вбачає витоки демократії участі ще в студентському русі т.з. «нових лівих» у 

1960-х роках [190; с. 141]. Саме на цей час, як уже зазначалось у цій 

дисертації, припадає ренесанс цінностей громадянського суспільства в 

Західній Європі, США та Латинській Америці.  

Вчені по-різному тлумачать сутність і зміст демократії участі чи 

дорадчої демократії. Зокрема, на думку Д. Хелда, нині прихильники дорадчої 

(партиципаторної) демократії знаходять нові форми участі в громадських 

обговореннях, які стимулюватимуть соціальну активність не тільки 

прихильників певної точки зору, але й їх оточення – членів сім’ї, друзів, 

партнерів по роботі тощо. Це, у свою чергу, має породити культуру усталеної 



 349 

громадянської участі в управлінні державними й іншими публічними 

справами [401; с. 414]. До того ж, К. Макферсон свого часу вказував і на 

перспективність розвитку демократії участі «на робочому місці» [190; с. 156]. 

Подібні ідеї також отримали назву «соціальної демократії», «мережевої 

демократії» тощо. 

Підводячи підсумки щодо перспектив дорадчої демократії, Д. Хелд 

зазначає, що лише час покаже, чи стане вона «парадигматичним зсувом» в 

демократичній теорії та практиці. Але уже зараз дорадча демократія 

спрямувала конституційно-правову думку на новий шлях. Хоча нині   

помітним є й тренд щодо розуміння дорадчої демократії, насамперед, як 

«послідовний процес громадської дискусії, акцентованої на виборах» [401; с. 

420 421]. Тобто, як процедурної демократії. 

Помітним трендом XXI ст. стало й утвердження демократії участі як 

закономірної реакції на посилення абсентеїзму і втрати пересічними 

громадянами цікавості до участі в управлінні державними справами. Як 

наголошує Р. Свифт, «громадяни добровільно пішли із державного життя і 

змінили активну в ньому участь на задоволення шопінгу і різноманітних 

пасивних розваг. Люди певною мірою відмовились від своєї ролі громадян і 

компенсують свою безсилість на політичній арені водними лижами, 

джипами, комп’ютерними гаджетами і найновішим дизайнерським одягом. 

Нині важко відповісти, що з’явилося першим – задоволення від споживання, 

чи безсилля, пов’язане з моделлю слабкої демократії» [343; с. 160]. Тобто, 

партиципаторна демократія стала реакцією не лише на послаблення 

потенціалу традиційних конституційних форм демократії, а й на ідеологію 

соціально пасивного «суспільства споживання».  

Врешті, пожвавлення уваги громадянського суспільства та його 

інститутів до державотворчого та правотворчого потенціалу партиципаторної 

демократії стало закономірним процесом для України, з огляду на 

трансформацію Революції гідності 2014 р. у зацікавленість громадян у 

проведенні конституційної та інших системних правових реформ, а також із 
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урахуванням того, що за умови правової інфантильності Закону України 

«Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 р. [261] і відсутності 

впродовж понад чотирьох років закону про місцеві референдуми, громадяни 

залишилися без серйозних правових важелів участі в управлінні державними 

справами й участі в місцевому самоврядуванні. 

Таким чином, можна зробити висновок, що рівне або ж паритетне 

партнерство громадянського суспільства та держави ґрунтується на певних 

цінностях і принципах (доктринальних, функціональних і процедурних), 

закріплення яких у Конституції України є закономірним і бажаним. Адже, 

відповідні конституційні норми-принципи закріплюють найбільш очевидні і 

зримі успіхи в суперництві та співпраці громадянського суспільства та 

держави. 

Реалізація цих конституційних цінностей і принципів у легітимний 

спосіб передбачає існування та дієвість визначеного конституційного 

механізму забезпечення паритетного партнерства громадянського 

суспільства та держави. Саме громадянське суспільство не може встановити і 

закріпити у чинному законодавстві відповідні механізми в інший спосіб, ніж 

внаслідок масових акцій громадської непокори, найбільш радикальними і 

дієвими із яких залишаються революції. Але і революційні вимоги мають 

бути освячені волею законодавця через парламент або ж волевиявленням 

виборців на загальнодержавному референдумі. Тому, сучасні держави 

закріплюють у конституціях і конституційному законодавстві не лише 

принципи партнерства з громадянським суспільством, а й механізми їх 

реалізації. 

Прийнято вважати, що конституційні механізми паритетного 

партнерства громадянського суспільства та держави представлені в нашій 

країні системою Конституції та законів України, міжнародних договорів 

України, указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету 

Міністрів України, інших взаємопов’язаних між собою ідеологічно-

правовими, предметно-змістовними, функціональними й іншими юридичними 
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зв’язками нормативно-правових актів, які визначають принципи розвитку та 

функціонування громадянського суспільства, конституційно-правовий статус 

окремих інститутів громадянського суспільства, а також процедурно-

процесуальні механізми взаємодії громадянського суспільства і правової 

держави [33; с. 91-92]. 

У цілому погоджуючись із вище наведеним тлумаченням змісту 

відповідного механізму партнерства, як парної категорії щодо організаційно-

правових форм його реалізації, вбачаємо за необхідне висловити наступну 

науково-правову позицію. 

По-перше, законодавчий механізм сприяння держави розвиткові 

громадянського суспільства за своєю сутністю є свідомим кроком Української 

держави щодо стимулювання розбудови не лише громадянського суспільства 

та його інститутів, а й запроваджують паритетне партнерство громадянина, 

суспільства та держави, спрямований на розвиток вітчизняного 

державотворення та право творення та упередження немирних протестних 

акцій. Цей механізм також можна охарактеризувати як «конституційний», 

оскільки важливою умовою його легітимності є несуперечливість чинній 

Конституції України.  

По-друге, зміст законодавчого механізму сприяння держави розвиткові 

громадянського суспільства складає систему конституційних цінностей, 

статусів інститутів громадянського суспільства, процедурних форм участі 

громадян, громадськості та інститутів громадянського суспільства в 

управлінні державними справами і їх участі в місцевому самоврядуванні, а 

також процесуальних гарантій здійснення такої діяльності. Не заперечуючи 

участь громадянського суспільства в особі соціально активних громадян і 

інститутів громадянського суспільства в виборах і референдумах, відзначимо, 

що громадянське суспільство та його інститути не визнаються в Конституції 

та законах України як безпосередні учасники виборчого процесу, а громадяни 

виступають у виборчому процесі саме як виборці, а не члени громадянського 

суспільства. 
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У силу зазначеного, зміст законодавчого механізму сприяння держави 

розвиткові громадянського суспільства передбачає: а) розвиток 

партиципаторної (учасницької) демократії та налагодження усталеної 

співпраці громадян, громадськості та інститутів громадянського суспільства з 

Українською державою в особі її органів і посадових осіб, а також з органами 

місцевого самоврядування та їх посадовими особами; б) забезпечення 

державою нарівні Конституції та законів України дієвих форм участі 

громадян, громадськості та інститутів громадянського суспільства в 

управлінні державними справами і здійсненні місцевого самоврядування, а 

нині – й у реформі місцевого самоврядування на засадах його децентралізації, 

зокрема, в частині утворення об’єднаних територіальних громад; в) створення 

умов для ефективної участі громадянського суспільства в формуванні та 

реалізації державної політики, а також у здійсненні конституційної 

правотворчості, зокрема, під час розробки і прийняття змін до Конституції 

України; г) цільову підтримку державою через бюджетні програми розвитку 

інститутів громадянського суспільства, головною метою діяльності яких є 

правозахисна діяльність, волонтерська допомога Збройним Силам і 

Національній гвардії, а також вимушеним переселенцям з АР Крим і окремих 

районів Донецької та Луганської областей, утвердження та захист прав дітей, 

захист законних інтересів національних меншин і корінних народів, 

утвердження гендерної рівності, а також інших основоположних прав і свобод 

людини; ґ) забезпечення умов для проведення публічного громадського 

контролю за діяльністю органів державної влад та органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб; д) створення умов для представництва 

інтересів громадянського суспільства на міжнародній арені, зокрема, 

залучення інфраструктури дипломатичних установ України за кордоном для 

забезпечення участі інститутів громадянського суспільства в роботі різних 

міжнародних організацій; е) використання науково-експертного потенціалу 

громадських експертів, установ і організацій для розвитку науки і освіти, 
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забезпечення науково-експертного супроводження державних реформ і 

програм тощо. 

По-третє, конституційний механізм сприяння держави розвиткові 

громадянського суспільства має свою внутрішню структуру. Вбачається, що 

його основними складниками є: а) норми конституційного права, які 

визначають основні принципи і механізми взаємовідносин громадянського 

суспільства та держави; б) суб’єкти, які є учасниками відповідних 

конституційних правовідносин; в) форми сприяння держави розвитку 

громадянського суспільства; г) гарантії дієвості відповідного механізму; ґ) 

конституційно-правова відповідальність уповноважених забезпечувати 

взаємодію суб’єктів. 

Логічним було б передбачити, що механізм взаємодії громадянського 

суспільства та держави слід розглядати не лише на загальнодержавному рівні, 

а й у локальній площині. Так, Діагностичний інструмент Ради Європи щодо 

участі громадян у суспільно-політичному житті на місцевому рівні (CLEAR) 

визначає, що «участь громадян є найбільш успішною, коли громадяни можуть 

робити, мають бажання, уповноважені, запрошені та мають відповідь» [202; с. 

230]. Таким чином, сприяння держави розвиткові громадянського суспільства 

не може обмежуватися лише загальнодержавним компонентом, а отримує свій 

розвиток і нарівні місцевого самоврядування та управління. 

По-четверте, за своїм суб’єктним складом механізм сприяння держави 

розвиткові громадянського суспільства передбачає не лише паритетне 

партнерство громадян, громадськості, інститутів громадянського суспільства, 

громадських мереж з органами державної влади, а й залучення державою до 

цих взаємовигідних відносин інших суб’єктів. У першу чергу, органів 

місцевого самоврядування та їх посадових осіб, які є організаційно 

відокремлені від держави, а також представників т.з. «третього сектору» – 

бізнесу. 

По-п’яте, для механізму сприяння державою розвитку громадянського 

суспільства характерною є множинність форм його реалізації. Серед науковців 
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і практиків існують різні погляди щодо форм залучення громадян, 

громадськості й інститутів громадянського суспільства до управління 

державними справами. Так, на думку, М. Гирика, основними організаційними 

формами участі громадян у здійсненні державного управління в Україні слід 

вважати: 1) доступ громадян до професійної державної служби в органах 

державного управління та місцевого самоврядування; 2) консультації з 

громадськістю з питань формування та реалізації державної політики; 3) 

організація та діяльність громадських рад при органах державного 

управління; 4) проведення громадської експертизи; 5) участь громадян у 

роботі інститутів громадянського суспільства (громадські, релігійні, 

благодійні організації, професійні спілки і їх об’єднання, творчі спілки, 

асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації 

(ЗМІ) та інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані згідно з 

чинним законодавством), чия статутна діяльність передбачає взаємодію з 

органами державного управління, чи контроль за їх діяльністю; 6) вплив 

громадськості на правотворчу діяльність парламенту, глави держави й уряду 

(лобіювання); 7) залучення наукового та експертного середовища до 

розробки та експертизи державно-управлінських рішень [33; с. 172].         

Окрім того, для локального рівня взаємодії громадянського суспільства з 

органами публічної влади і посадовими особами властиві особливі форми. До 

прикладу, деталізація в CLEAR компоненту «запрошення» охоплюється 

трьома чинниками: форми участі, стратегія, охоплення (розмаїття). Зокрема, 

серед найбільш поширених форм участі громадськості в суспільно-

політичному житті на місцевому рівні визначаються: дослідження, 

консультації, фокус-групи, громадські ради, шкільні та молочні ради, форуми 

тощо [202; с. 231-232]. 

Щодо джерельної бази врегулювання механізму сприяння держави 

розвитку громадянського суспільства та забезпеченню їх паритетного 

партнерства, то поряд із Конституцією та законами України, іншими актами 

чинного законодавства, то важливою тенденцією сьогодення є посилення 
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національного механізму сприяння держави розвиткові громадянського 

суспільства міжнародним компонентом. Зокрема, положеннями 

Європейської конвенції про визнання правосуб’єктності міжнародних 

неурядових організацій ETS Nо 124, прийнятою Радою Європи у Страсбурзі 

24 квітня 1986 року, Фундаментальних принципів щодо статусу неурядових 

організацій в Європі, прийнятих учасниками багатосторонньої зустрічі, 

організованої Радою Європи 5 липня 2002 року, Повідомлення Європейської 

комісії щодо розвитку культури консультацій та діалогу «Загальні принципи 

та мінімальні стандарти консультацій Комісії з зацікавленими сторонами» 

СОМ(2002) 704 від 11 грудня 2002 р., Рекомендації Комітету Міністрів Ради 

Європи державам-членам стосовно правового статусу неурядових 

організацій у Європі № CM/REC (2007), іншими документами Ради Європи і 

ЄС, а також міжнародними договорами у сфері прав і свобод людини, 

демократії та розвитку місцевого самоврядування та рішень Європейського 

суду з прав людини. 

До прикладу, п. 74 Європейської конвенції про визнання 

правосуб’єктності міжнародних неурядових організацій ETS Nо 124 

визначає, що «Входження компетентної і відповідальної NGO до процесу 

формулювання державної політики збільшує застосовність  

законодавства і серйозність урядового прийняття рішень. Саме тому  

NGO повинні заохочуватися брати участь в урядових і квазіурядових  

механізмах для діалогу, консультації й обміну, з метою пошуку  

шляхів розв’язання потреб суспільства. Ця участь відмінна від ролі  

політичних партій і не заміняє її» [317]. 

При цьому, надзвичайно важливим є застереження, висловлене у п. 76 

цієї Конвенції стосовно того, що, «консультування не повинне розглядатися 

ані урядами, як засіб поглинання NGO через сприйняття урядових пріоритетів, 

ані NGO, як підтримка для заперечення чи поставлення під загрозу їхніх 

(NGO) цілей і принципів» [317]. Очевидно, що цитоване застереження 

визначає механізм залучення неурядових громадських організацій (NGO) і 
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інших інститутів громадянського суспільства до управління державними 

справами у формі консультацій з органами державної влади із збереженням 

паритетності їх статусів і функціональної ідентичності. Інститути 

громадянського суспільства повинні залишатися такими, за визначеннями, і не 

можуть підмінювати свої цілі, цінності та принципи такими, які вигідні чи 

бажані для держави, місцевого самоврядування, чи їх спеціально 

уповноважених органів. 

У Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

стосовно правового статусу неурядових організацій у Європі № CM/REC 

(2007) закріплюється наступний процедурний механізм залучення (авт. – цей 

термін толерується та вживається в міжнародних документах постійно) 

громадян, громадськості та інститутів громадянського суспільства, 

насамперед NGO, до участі в державному управлінні та прийняття 

політичних рішень: «інформація – консультація – діалог (необмежений чи 

конкретний) – партнерство» [105]. 

При цьому, партнерство – це найвища процедурна ланка механізму 

залучення громадян у державне управління. Вона передбачає спільну 

відповідальність – від встановлення порядку денного, складання проекту і 

прийняття рішення до реалізації політичних ініціатив. Міжнародний 

компонент законодавства про громадянське суспільство містить і інші 

механізми та процедури, які сприяють залучення державами чи 

міжнародними організаціями до взаємодії NGO, й інші організації та 

інститути громадянського суспільства при збереженні паритетних засад 

подібного партнерства.  

У цілому ж можна погодитись із висновком М. Гирика про посилення в 

XXI ст. законодавчого механізму забезпечення реалізації права громадян на 

участь у державному управлінні такими складниками, як: 1) міжнародні 

стандарти у сфері «демократії участі» («Фундаментальні принципи щодо 

статусу неурядових організацій в Європі» (2002 р.), «Рекомендація Комітету 

Міністрів Ради Європи державам-членам щодо правового статусу 
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неурядових організацій у Європі» № СМ/Rec(2007)14) та ін.); 2) рішення 

Конституційного Суду України відповідного змісту (Рішення 

Конституційного Суду України від 13 грудня 2001 року № 18-рп/2001 

(справа про молодіжні організації)); 3) рішення Європейського суду з прав 

людини (рішення в справі «Корецький та інші проти України» (2008 р.)). 

Наведені складники законодавчого механізму мають додатковий, 

посилюючий характер і вдало доповнюють систему чинного законодавства 

про участь громадян у державному управлінні, надають їй комплексного 

характеру [33; с. 107]. Схожі підходи обґрунтовуються нами й у підрозділі 

1.4 цієї дисертації. 

Наведемо для прикладу Рішення Конституційного Суду України від 13 

грудня 2001 року № 18-рп/2001 (справа про молодіжні організації), в якому 

визначено, що Основний Закон встановлює межі втручання держави в 

реалізацію конституційного права на свободу об’єднання. Так, пункт 11 

частини першої ст. 92 Конституції України передбачає, що, виключно 

законами України, визначаються засади утворення й діяльності об’єднань 

громадян. Інші ж, що не є найбільш загальними, питання реалізації права на 

свободу об’єднання в громадянському суспільстві не підлягають державному 

регулюванню та мають розв’язуватись на вільний розсуд його членів [328]. 

Разом із тим, можна зробити висновок, що чинне конституційне 

законодавство щодо сприяння держави розвиткові громадянського 

суспільства, представлене Конституцією та законами України, указами 

Президента України, постановами Кабінету Міністрів України («Про 

затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 

документації на місцевому рівні» 2011 р. та ін.) тощо, є неефективним без 

розробки і прийняття спеціального закону України про участь громадян в 

управлінні державними справами. Адже гарантії реалізації цього 

конституційного права громадян, відповідно до п. 1 ч. 1 ст.  92 Основного 

Закону, визначаються виключно законами України [132]. 
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На наш погляд, для виправлення цього недоліку слушним було б 

розроблення та прийняття Закону України «Про публічні консультації» 

(додаток А). Цей Закон повинен був би узагальнити, уніфікувати і визначити 

порядок проведення публічних консультацій із громадянами, громадськістю 

та інститутами громадянського суспільства під час розробки та прийняття 

органами державної (публічної) влади, пов’язані з розробкою та ухваленням 

документів публічної політики (концепцій, стратегій, доктрин тощо) та 

нормативно-правових актів. Він має застосовуватися для уніфікації 

проведення публічних консультацій із Верховною Радою України, 

Президентом України та Кабінетом Міністрів України, міністерствами й 

іншими центральними органами виконавчої влади із урахуванням 

особливостей їх проведення, визначених актами чинного законодавства. 

Самі публічні консультації проводяться з метою залучення 

громадянського суспільства, в особі громадян і громадських організацій, 

профспілок, організацій роботодавців і інших інститутів громадянського 

суспільства, до участі в управлінні державними (публічними) справами. У 

свою чергу, завданнями цього законопроекту є: а) забезпечення відкритості 

та прозорості діяльності органів публічної влади, зокрема, державно-

управлінського та правотворчого процесу; б) залучення громадянського 

суспільства, в особі громадян і громадських організацій, профспілок, 

організацій роботодавців і інших інститутів громадянського суспільства на 

стадіях підготовки проектів нормативно-правових актів; в) підвищення якості 

та легітимності схвалюваних органами публічної влади рішень з урахуванням 

думки громадянського суспільства та його інститутів. 

Зміст конституційно-правових правовідносин, які підлягають 

регулюванню Закону «Про публічні консультації», визначається 

повноваження органів публічної влади і правами та обов’язками громадян і 

інститутів громадянського суспільства у правовідносинах, пов’язаних із 

проведенням публічних консультацій. Так, органи публічної влади, їх 

посадові особи, на нашу думку, зобов’язані забезпечити: 1) своєчасне 
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інформування громадянського суспільства та його інститутів про ініціювання 

розробки проекту рішення; 2) обов’язкове і завчасне оприлюднення проекту 

рішення на доступних широкому загалу інформаційних ресурсах; 3) 

створення належних організаційних та технічних умов для проведення 

публічних консультацій; 4) проведення регулярних консультацій 

(соціального діалогу) із громадськістю з найважливіших питань життя 

суспільства і держави; 5) залучення громадян і інститутів громадянського 

суспільства (зацікавлених сторін) до публічних консультацій; 6) надання 

доступу до інформаційно-аналітичних і інших довідкових матеріалів для 

зацікавлених сторін; 7) проведення проактивних консультацій у випадках, 

передбачених Законом; 8) прийняття і розгляд пропозицій громадян і 

інститутів громадянського суспільства з метою їх використання при розробці 

проектів нормативно-правових актів; 9) інформування громадськості про 

прийняті рішення; 10) звітування про проведені консультації, прийняті 

рішення та враховані/невраховані зауваження і пропозиції.   

У свою чергу, права та обов’язки громадян і інститутів громадянського 

суспільства у правовідносинах, пов’язаних із проведенням публічних 

консультацій, передбачають для них можливість: 1) брати участь у 

встановленому цим Законом порядку в процесі прийняття рішень на будь-

якому його етапі; 2) пропонувати органам публічної влади ініціювати 

розробку і прийняття нормативно-правових актів; 3) подавати органам 

публічної влади пропозиції з обговорюваних проектів рішень; 4) отримувати 

від органів публічної влади, посадових осіб цих органів відомості та 

інформацію, необхідну для участі в публічних консультаціях, включаючи 

одержання проектів рішень разом із супутніми матеріалами (за винятком 

інформації з обмеженим доступом); 5) готувати та розповсюджувати у 

встановленому порядку в органах публічної влади інформаційно-аналітичні 

матеріали, результати соціологічних й інших досліджень із питань, що є 

предметом публічних консультацій; 6) організовувати та проводити публічні 

заходи (круглі столи, конференції, семінари, інші комунікативні заходи) за 
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участю посадових осіб органів публічної влади щодо проектів рішень, які є 

предметом публічних консультацій; 7) брати участь у розробці проектів 

нормативно-правових актів, у разі залучення органами публічної влади до 

складу своїх консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів, а також 

громадських рад при органах виконавчої влади; 8) доступу в установленому 

порядку до адміністративного приміщення органу публічної влади, або до 

іншого місця проведення публічних заходів органів публічної влади тощо. 

Але зміст конституційної правосуб’єктності громадян і інститутів 

громадянського суспільства визначається не лише їх правами, а й 

обов’язками. У зв’язку з цим, представники інститутів громадянського 

суспільства зобов’язані: 1) дотримуватися принципу доброчесності, уникати 

конфлікту інтересів; 2) надавати органу публічної влади достовірну та 

неупереджену інформацію; 3) не порушувати порядок роботи органів 

публічної влади. 

Основною формою взаємодії інститутів громадян, громадськості та 

інститутів громадянського суспільства із органами публічної влади і їх 

посадовими особами мають стати публічні консультації. Їх проведення 

передбачає здійснення наступних процедур: 1) завчасне оприлюднення 

проекту нормативно-правового акта та супутньої інформації до нього на 

офіційному веб-сайті органу публічної влади; 2) обов’язкове оприлюднення, 

крім проекту нормативно-правового акта, інформації про потенційно 

зацікавлених осіб, а також основних питань для консультацій; 3) аналіз 

проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект нормативно-правового 

акта, її причини та варіанти вирішення; 4) отримання пропозицій та 

зауважень громадськості та інших зацікавлених осіб в електронній та/або 

письмовій формі; 5) опрацювання отриманих зауважень та пропозицій, за 

можливості їх врахування та доопрацювання, проекту нормативно-правового 

акта; 6) оприлюднення на офіційному веб-сайті органу публічної влади всіх 

отриманих зауважень і пропозицій щодо проекту нормативно-правового акта; 

7) оприлюднення на офіційному веб-сайті органу публічної влади 
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доопрацьованого проекту нормативно-правового акта та звіту про результати 

розгляду отриманих зауважень і пропозицій. При цьому, для публічних 

консультацій може застосовуватися офіційний веб-сайт органу публічної 

влади – розробника проекту рішення, або інтегрована «Інтернет-платформа», 

де публікуватимуться всі проекти рішень. 

Концептуальні погляди на механізм проведення публічних 

консультацій і його процедури більш детально обґрунтований і викладений 

нами у Додатку А до дисертації та раніше оприлюднювався у монографії 

[174].  

 

4.3 Конституційні форми участі інститутів громадянського 

суспільства в управлінні державними справами в Україні  

 

Одним із найбільш актуальних питань забезпечення реалізації 

конституційних принципів і механізму партнерства громадянського 

суспільства та Української держави є питання утвердження найбільш дієвих 

форм забезпечення участі інститутів громадянського суспільства в 

управлінні державними справами. Адже, паритетність відповідного 

партнерства досягається у тому випадку, коли громадянське суспільство не 

лише проводить діалоги і консультації з державою, а й реально бере участь, у 

першу чергу, через свої організації та інститути, в управлінні державними 

справами і здійсненні місцевого самоврядування, формуванні та реалізації 

державної політики у всіх або більшості сегментів суспільного та державного 

життя, здійснює контроль за діяльністю органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб тощо. Тобто, коли 

громадянське суспільство та держава, будучи історично розділеними за 

своїми цілями і завданнями, поєднують потенціал для спільної мети – 

утвердження та захисту конституційних прав і свобод людини, утвердження 

демократії та верховенства права. 
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У попередніх підрозділах були досліджені конституційні принципи 

паритетного партнерства громадянського суспільства та держави, а також 

конституційний механізм сприяння Української держави розвитку 

громадянського суспільства. Разом із тим, у сучасній конституційній 

практиці України і зарубіжних країн складно, за винятком масових 

громадських рухів і рефлекторної активізації діяльності громадських мереж у 

період т.з. «оксамитових революцій» у Центральній і Східній Європі в кін. 

XX ст. чи т.з. «кольорових революцій» у XXI ст., знайти приклади, коли 

громадянське суспільство в цілому взаємодіяло з державою. Стихійна 

взаємодія, а частіше, стихійний тиск громадянського суспільства на державу, 

як правило, має разовий, виключний характер і призводить до сутнісного 

оновлення держави чи її часткової модернізації. Хоча, для історії революції 

відомі й інші приклади. 

Зокрема, Дж. Голдстоун, аналізуючи наслідки «Помаранчевої 

революції» 2004 р. в Україні зазначає, що: «… революцію можна 

організувати досить швидко, і вона може відсудитись раптово. Інша справа – 

створення стабільної демократії – і вона може тривати довгі роки і 

десятиліття. У більшості країн, де відбулися «кольорові революції», не 

спостерігалось швидкого і надійного переходу до демократії. Замість цього, 

революціонерам доводилось вести боротьбу з корумпованими елітами, із 

слабкими політичними партіями, не заслуговуючими довіри судовими 

системами і боротьбою між фракціями» [35; с. 161]. До цього судження Дж. 

Голдстоуна можна додати і те, що громадянське суспільство, мобілізоване до 

участі в революціях, і ще певний час після участі в них захищає свої інтереси 

і права та свободи громадян стихійно, за правилами революційного життя, 

нехтуючи потенціалом інституційної взаємодії з державою. 

Утім, не слід применшувати вплив масових громадських рухів і мереж 

на модернізацію державно-політичних режимів. Зокрема, протестний рух у 

Чилі в 1983 – 1987 рр., організований Комуністичною партією шляхом 

мобілізації найбідніших верств населення Чилі, примусив А. Піночета 
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шукати діалог із громадянським суспільством, оскільки для збереження 

влади йому треба було джерело легітимності [57; с. 318]. Подібні приклади 

впливу громадських рухів на модернізацію державно-політичних режимів 

властиві й для новітньої історії України. 

Так, свого роду «прологом» до «Помаранчевої революції» став масовий 

громадський рух 2000 – 2001 рр. «Україна без Кучми», передумовою якого 

стало оприлюднення в ЗМІ аудіозаписів щодо причетності другого 

Президента України Л. Кучми до зникнення журналіста Г. Гонгадзе. Цей 

громадський рух був організований позапартійними діячами і спрямовувався 

на відставку Президента Л. Кучми, Міністра внутрішніх справ України 

Ю. Кравченка, Голови СБУ Л. Деркача та Генерального прокурора України 

М. Потебенька, а також докорінні зміни політичної та соціально-економічної 

системи України. На наш погляд, громадський рух «Україна без Кучми» 

сприяв пробудженню соціальної активності громадян і сприяв зародженню 

громадянського суспільства, що поділяло західні цінності прав людини, 

демократії та верховенства права.     

Натомість, у повсякденному житті громадянське суспільство та 

держава здійснюють взаємодію нарівні інститутів громадянського 

суспільства (громадських об’єднань, профспілок, недержавних ЗМІ та ін.) та 

інституцій держави, а саме: державних органів, їх посадових осіб. Такий 

підхід до партнерства громадянського суспільства та держави властивий, у 

першу чергу, для держав, які розбудовують державність на засадах 

«процедурної демократії».  З цією метою міжнародні договори і документи, а 

також акти чинного конституційного законодавства визначають легітимні 

форми участі громадян і інститутів громадянського суспільства в управлінні 

державними справами. 

Зокрема, Конституція України у частині першій ст. 38 наділяє правом 

«брати участь в управлінні державними справами» саме громадян України 

[132]. Хоча, частина перша ст. 26 Основного Закону встановлює можливість 

користуватися тими самими правами й нести ті самі обов’язки, що й 
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громадяни України, іноземців і осіб без громадянства, які перебувають в 

Україні на законних підставах, за винятком права обирати і бути обраним, 

брати участь у референдумах та створювати політичні партії. 

Разом із тим, участь громадян в управлінні державними справами, за 

виключенням виборів і референдумів, на яких громадяни виступають як 

виборці, а також за виключенням індивідуальних петицій, здійснюється 

переважно через «громадськість». Але чинне конституційне законодавства не 

унормовує змісту та вичерпного суб’єктного складу цієї категорії. 

Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 

року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики», вплив громадськості на участь в управлінні 

державними справами може здійснюватися у формі консультацій із 

громадськістю, що проводяться з метою залучення громадян до участі в 

управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного 

доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також 

забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених 

органів. Консультації з громадськістю, відповідно до згаданої Постанови 

Кабінету Міністрів України № 996, проводяться з питань, що стосуються 

суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і 

свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, 

культурних та інших інтересів. Результати проведення консультацій із 

громадськістю враховуються органом виконавчої влади під час прийняття 

остаточного рішення або в подальшій його роботі. 

Водночас, пункт 7 Постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 

року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» визначає коло суб’єктів, які можуть 

ініціювати проведення громадських консультацій. Це – «громадські 

об’єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки 

та їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об’єднання, органи 

самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші 
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непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до 

законодавства (далі – інститути громадянського суспільства)» [267]. 

У цій Постанові є й інші положення, які чітко вказують, що основними 

суб’єктами участі в управлінні державними справами і формуванням та 

реалізацією державної правової політики є саме інститути громадянського 

суспільства. Так, усе той же пункт 7 Постанови Кабінету Міністрів України 

№ 996 зобов’язує органи виконавчої влади до проведення обов’язкових 

консультацій «у разі, коли пропозиція щодо проведення консультацій із 

громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів 

громадянського суспільства», або ж коли такі консультації ініціювались 

громадськими радами при органах державної виконавчої влади, до складу 

яких, як зазначається в пункті 6 «Типового положення про громадську раду 

при міністерстві, іншому центральному органові виконавчої влади, Раді 

міністрів АР Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, 

районній, районній у містах: Києві та Севастополі державній адміністрації», 

затвердженого Постановою Уряду України № 996, можуть бути обрані 

представники вже згаданих вище інститутів громадянського суспільства 

[267]. 

І ще раніше подібний суб’єктний склад «громадськості» був 

визначений у пункті 2 «Порядку сприяння проведенню громадської 

експертизи діяльності органів виконавчої влади», схваленому Постановою 

Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 [274]. Про 

«представників громадськості» як активних учасників парламентських 

слухань, згадується і в Постанові Верховної Ради України від 11 грудня 2003 

року № 1385-IV «Про затвердження положень про проведення 

парламентських слухань у Верховній Раді України та слухань у комітетах 

Верховної Ради України» [272], але не деталізує суб’єктів конституційного 

права, що охоплюються змістом цієї категорії. На практиці ж, найбільш 

репрезентативними й активними учасниками парламентських слухань є все ті 
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ж представники інститутів громадянського суспільства, насамперед – 

громадських організацій.  

Дещо відмінним суб’єктний склад «громадськості» визначається на 

місцевому рівні. Так, стаття 13 «Громадські слухання» Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» передбачає участь у таких слуханнях 

членів територіальної громади [280]. Утім, ця стаття згаданого Закону не 

визначає суб’єктів ініціювання громадських слухань, справедливо 

зараховуючи регулювання цього питання до компетенції статутів 

територіальних громад. У свою чергу, статути територіальних громад 

традиційно наділяють таким правом усе ті ж інститути громадянського 

суспільства, які є джерелом соціальної активності нарівні територіальних 

громад. Хоча, експерти виділяють і інших ініціаторів таких слухань: групи 

місцевих депутатів, постійні комісії місцевих рад, сільські, селищні, міські 

голови, загальні збори членів територіальної громади та ін. [202; с. 19-22]. 

Більш широкий перелік суб’єктів, які можуть ініціювати громадські 

слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 

проектів містобудівної документації на місцевому рівні затверджує пункт 7 

однойменної Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року 

№ 555. Ними є: 1) «повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на 

території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної 

документації на місцевому рівні»; 2) юридичні особи, які володіють на 

відповідній території нерухомістю; 3) власники і користувачі земельних 

ділянок, розташованих на відповідній території; 4) представники органів 

самоорганізації населення; 5) народні депутати України і депутати місцевих 

рад [273]. 

Отже, можна зробити висновок, що Конституція України закріплює 

право громадян на участь в управлінні державними справами, яке можна 

тлумачити у більш широкому сенсі й як політичну участь, участь у 

формуванні та здійсненні державної політики, участь у здійсненні місцевого 

самоврядування, й яке, за відсутності прямої заборони у Конституції чи 
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законах України, може поширюватись не лише на громадян, а й на іноземців 

і осіб без громадянства, які законно перебувають на території України. Разом 

із тим, реалізація цього конституційного права громадянами, як правило, 

здійснюється колективно – через громадськість.  

У свою чергу, категорія «громадськість» у конституційному праві має 

як поширене, так і вузьке значення. У першому випадку, під громадськістю 

слід розуміти громадян, громадські рухи і мережі та інститути 

громадянського суспільства, а в другому, звуженому, власне, безпосередньо 

інститути громадянського суспільства легалізовані у встановленому чинним 

законодавстві порядку (громадські об’єднання, релігійні, благодійні 

організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, асоціації, 

організації роботодавців та їх об’єднання, органи самоорганізації населення, 

недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та 

установи, легалізовані відповідно до законодавства). 

Також слід згадати і волонтерські організації та волонтерську 

діяльність, які відіграють особливу роль в сучасному конституційному 

державотворенні та правотворенні в Україні. Хоча, потенціал 

громадянського суспільства та його мобілізаційний вплив на посилення 

дієздатності армії був відомим ще в епоху буржуазно-демократичних 

революцій і війни за незалежність США. Зокрема, ще А. Фергюсон 

наголошував: «Саме в поєднанні з перевагами громадянського суспільства 

досягає вершин досконалості мистецтво війни; саме в умовах громадянського 

суспільства найлегше дотягнутись до утаємничених пружин управління 

ресурсами армії» [389; с. 230]. Власне, саме ці механізми і «пружини» в 2014 

– 2015 рр. зуміли знайти і реалізувати численні волонтерські організації і 

волонтери, які, в інтерпретації поглядів А. Фергюсона, стали і найбільш 

знаменитими воїнами, і найгіднішими із громадян.  

У цьому підрозділі дисертації маємо на меті, в першу чергу, дослідити 

конституційні форми участі інститутів громадянського суспільства в 

управлінні державними справами. Адже, партнерська модель взаємодії 
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громадянського суспільства та держави в Україні передбачає не лише 

сприяння держави розвиткові громадянського суспільства, а й забезпечує 

вплив останнього на формування та реалізацію державної політики через 

активізацію діяльності інститутів громадянського суспільства. 

Вчені по-різному підходять до визначення як форм участі інститутів 

громадянського суспільства в управлінні державними справами, так і їх 

систематизації. Зокрема, І. Макалістер і С. Уайт обґрунтовують концепт 

«конвенціональної громадянської участі» та «політичної участі», які 

відіграють важливу роль у переході від авторитарного суспільства до зрілої 

демократії. Посилаючись на дослідження інших західних учених С. Верби і 

Н. Найема, вони визначають участь, як «дії окремо взятих громадян, що 

спрямовані на надання впливу на склад уряду і заходи, що реалізуються 

урядом» [57; с. 328] (авт. – під «урядом», очевидно, мається на увазі 

сукупність вищих і центральних органів державної влади). При цьому, І. 

Макалістер і С. Уайт уточнюють, що поряд із діяльністю політичних партій, 

до 1960 р. політична участь також асоціювалась із голосуванням, 

електоральною демократією, задіянням до груп інтересів, а в 60-х роках 

минулого століття політична участь збагачується новими формами: від 

мирних заходів – до політичних погроз і актів фізичного насильства 

(неконвенційні форми політичної активності). 

Очевидно, що розвиток і функціонування громадянського суспільства, 

як, власне, і розвиток демократії, передбачає рівні можливості, гарантовані 

конституцією для участі в управлінні державними справами, участі в 

політико-правових процесах, участі в формуванні та реалізації державної 

політики і участі в місцевому самоврядуванні. Нескладно помітити, що у всіх 

випадках ми вживаємо дієслово «участь», оскільки подібна взаємодія 

здійснюється громадянами: а) у переважній більшості через інститути 

громадянського суспільства; б) у режимі партиципаторної демократії, або ж 

«демократії участі»; в) через різноманітні легітимні форми реалізації т.з. 

«соціального активізму». 



 369 

На важливість колективних форм участі громадян у суспільно-

політичному житті та захисті конституційних прав і свобод українські 

правознавці звертали увагу з часу постановки питання про дослідження 

проблем теорії та практики громадянського суспільства в конституційному 

праві. Так, свого часу В. Мелащенко вказував, що колективна форма 

задоволення потреб громадян – це звичайне у світовій практиці явище, а 

«демократія без різноманітних об’єднань громадян неможлива». При цьому, 

громадські організації на етапі формування громадянського суспільства, на 

думку цього вченого-конституціоналіста, мали б стати «дієвим елементом 

механізму повновладдя українського народу» [197; с. 57-58]. 

Інший фундатор науки конституційного права у незалежній Україні 

Ю. Тодика стверджував про те, що громадянське суспільство і держава – це 

тісно сполучені між собою феномени, оскільки, з одного боку, громадянське 

суспільство є обов’язковою умовою існування демократичного 

конституційного ладу, а з іншого – конституційна держава забезпечує 

широкому колу громадян вільний доступ до участі в політичному процесі, 

право у законний спосіб захищати свої інтереси [368; с. 207]. Разом із тим, 

вчений не запропонував системи оптимальних форм взаємодії інститутів 

громадянського суспільства з Українською державою. 

Натомість, за кордоном відповідні дослідження проводились із кін. XX 

століття. До прикладу, Дж. Зіммерман виокремлював такі форми участі 

громадянського суспільства з державою та її легітимними органами, як: 

громадські слухання, громадські дорадчі комітети, референдум, ініціатива, 

відкликання, добровільність. При цьому, на думку Дж. Зіммермана, 

домінуючою формою впливу громадськості на прийняття нормативно-

правових актів є конвенційна діяльність, зміст якої полягає в зверненнях із 

листами, петиціях до офіційних осіб та інститутів, участі в різноманітних 

акціях протесту (пікетуваннях, маніфестаціях, страйках) [90; с. 52-54]. 

Натомість, в Україні відповідні правові дослідження почали здійснюватися 

майже через півтора десятиліття. 
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Серед них окремо слід виділити дослідження О. Скрипнюком проблем 

регулювання відносин у сфері взаємодії громадянського суспільства та 

соціальної правової роботи, здійснене на рубежі століть. Зокрема, вчений 

вважає, що, оскільки державні організації є переважно монополістами в 

наданні послуг лише у деяких галузях, то за всіма членами та інститутами 

громадянського суспільства юридично визнається право самостійного 

розв’язання широкого кола питань. 

Взаємодіючи із громадянським суспільством, соціальна, правова 

держава, на думку О. Скрипнюка, повинна гарантувати та юридично 

забезпечити: 1) функцію контролю установчої влади над правомірністю дій 

органів державної влади; 2) стимулювання громадської активності; 3) 

знаходження дієвого консенсусу між інститутами державної влади та 

широкими колами громадськості; 4) утворення сприятливої соціально-

психологічної атмосфери як у суспільстві в цілому, так і в його окремих 

структурних ланках; 5) репрезентацію інтересів усіх громадян на 

загальнодержавному та місцевому рівні; 6) контроль за розподілом привілеїв 

у суспільстві [352; с. 428]. Обґрунтована О. Скрипнюком теоретико-

методологічна конструкція втілила в собі мету, цілі, завдання, функції та 

форми взаємодії громадянського суспільства з державою, а також форми 

участі в управлінні державними справами. Аналіз цього концепту дозволяє 

виявити, принаймні, такі з них, що пов’язані з громадськими консультаціями, 

громадським контролем тощо. 

Дослідження цієї проблематики знову активізувались після 2007 року, 

коли конституційні принципи, механізми і форми взаємодії громадянського 

суспільства та держави отримали свій розвиток у актах чинного 

конституційного законодавства. Закономірною рефлексією науки 

конституційного права на їх позитивне закріплення у чинному законодавстві 

стала поява досліджень окремих аспектів даної проблематики. 

Так, А. Колодій стверджує, що головним завданням вітчизняного 

громадянського суспільства є його боротьба за демократію. Тому, для 
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українського громадянського суспільства необхідно прийняти такі, що 

відповідають світовим стандартам, законодавчі акти про місцеві 

референдуми, всенародні опитування (плебісцити), інститут довіри до 

Верховної Ради України та Президента України, конституційно-правову 

відповідальність вищих посадових осіб держави, збори, мітинги, походи і 

демонстрації, а також інститут народної законодавчої ініціативи [113; с. 484-

485]. Загалом погоджуючись із думкою А. Колодія про нагальність потреби у 

законодавчому забезпеченні конституційних форм безпосередньої демократії 

та можливості розширення демократичного інструментарію, відзначимо, що 

інститути громадянського суспільства та їх взаємодія з державою не можуть 

ототожнюватись із народом України і територіальними громадами, а також із 

їх конституційним правом реалізовувати свою публічну владу безпосередньо, 

через вибори, референдуми, мітинги, походи, демонстрації тощо. Так само 

вбачаємо за важливе підкреслити, що для громадянського суспільства та його 

інститутів, на відміну від народу України і територіальних громад, більш 

властиві форми і види дорадницької (партиципаторної) демократії.      

Аналіз чинного конституційного законодавства дозволив 

В. Ковальчуку та С. Іщуку виокремити дві групи форм взаємодії 

громадянського суспільства та держави: 1) консультації з громадськістю та 

діяльність громадських рад при державних органах виконавчої влади; 2) 

громадська експертиза діяльності державних органів виконавчої влади [104; 

с. 129]. При цьому, вчені самі відзначали недосконалість цієї системи 

взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави, оскільки вона, 

по-перше, охоплює лише органи виконавчої влади; по-друге, має обмежене 

коло організаційно-правових форм здійснення відповідної взаємодії.        

Більш привабливою в науковому сенсі, та такою, що виходить за межі 

наукового коментування чинного конституційного законодавства, вбачається 

наукова позиція О. Мороз. На її думку, під правовими формами 

взаємовідносин держави і громадських об’єднань слід розуміти «вольові 

суспільні відносини, що виникають, змінюються і припиняються на основі 



 372 

правових норм, відображені в правомірній поведінці суб’єктів цих відносин і 

мають основне соціальне призначення в можливості створювати для 

суб’єктів цих відносин (держави і громадських об’єднань) юридичні 

можливості для досягнення чи охорони певних соціальних благ» [207; с. 14]. 

При цьому, найбільшого поширення нині отримали такі форми взаємодії 

органів держави з громадськими об’єднаннями, як: а) спільне проведення 

заходів; б) громадські консультації; в) експертні ради; г) державні та 

муніципальні гранти; ґ) соціальні замовлення; д) ярмарки громадських 

організацій і проектів тощо. На наш погляд, подібні підходи щодо форм 

взаємодії громадських об’єднань з органами державної влади є 

перспективними і для дослідження форм участі всіх інститутів 

громадянського суспільства в управлінні державними справами. 

Одним із найбільш повних на сьогодні досліджень проблем впливу 

громадськості, а відтак, і інститутів громадянського суспільства на 

правотворчу діяльність держави у науці конституційного права, стала низка 

робіт В. Нестеровича [214; 215; 216; 218]. Зокрема, у своєму дисертаційному 

дослідженні він обґрунтовує наступну систему таких організаційно-правових 

форм: «1) звернення громадян за чи проти прийняття нормативно-правового 

акта; 2) підготовка та подання народної правотворчої ініціативи у 

встановленому чинним законодавством порядку; 3) ініціювання проведення 

голосування щодо відміни нормативно-правового акта у рамках реалізації 

права на народне вето; 4) ініціювання створення консультативно-дорадчих 

органів при органах публічної влади та участь у їх формуванні і діяльності; 5) 

ініціювання проведення громадських обговорень у формі парламентських, 

комітетських та інших громадських слухань, конференцій, семінарів, форумів, 

«круглих столів», публічних дебатів та дискусій тощо стосовно за чи проти 

прийняття нормативно-правового акта; 6) здійснення професійного 

представництва інтересів громадськості в органах публічної влади; 7) 

оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних засобах масової інформації, а 

також розповсюдження з використанням комп’ютерних мереж виступів, 
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інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та 

повідомлень стосовно за чи проти прийняття нормативно-правового акта; 9) 

проведення громадської експертизи діяльності органів публічної влади; 10) 

проведення мирних зібрань громадян із метою здійснення впливу на 

прийняття нормативно-правових актів» [214; с. 86]. Очевидно, що частина із 

названих форм впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів 

є актуальною й для участі інститутів громадянського суспільства в управлінні 

державними справами. Адже, реальне втілення законних інтересів інститутів 

громадянського суспільства та його членів відбувається шляхом їх 

імплементації в актах чинного законодавства, державних програмах тощо.    

Цей тренд характерний не лише для законодавчого процесу, а й для 

локальної правотворчості. Так, у «Посібнику з питань партисипативної 

демократії (демократії участі) на місцевому рівні» (2011 р.) відзначається 

нагальна потреба щодо посилення ролі громадськості під час прийняття 

нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування, відзначена 

свого часу у Рекомендації 19(2001) Комітету міністрів Ради Європи «Про 

участь громадян у публічному (громадському) житті на місцевому рівні» 

2001 р. 

Подібні потреби зумовлені наступними чинниками: еволюцією 

очікувань громадськості, зміною форми місцевої політики та її потреб у 

більш безпосередніх, гнучких та ad hoc методах участі у публічному житті; 

рівень довіри громадян до їх представницьких органів знизився, тому владні 

інституції для збереження своєї легітимності в ухваленні рішень повинні по-

новому відповідати на запити суспільства; наявністю значної кількості 

заходів для активізації участі громадян у публічному житті та визнання 

можливості їх адаптації до специфіки місцевих громад; правом громадян на 

висловлення своєї думки під час ухвалення особливо важливих рішень, які 

стосуються більшості громадян і стають наслідком виникнення 

довгострокових зобов’язань та ухвалення певного вибору, який неможливо 
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скасувати, є одним із демократичних принципів, притаманним для всіх 

держав-членів Ради Європи тощо [252; с. 137-138]. 

Певні успіхи у дослідженні форм участі інститутів громадянського 

суспільства в управлінні державними справами й у формуванні та реалізації 

державної правової політики. Зокрема, фахівець у сфері охорони довкілля 

Г. Мороз під формами впливу громадськості на державу запропонував 

розуміти відповідні види діяльності, яку здійснюють передбаченими 

законодавством чи виробленими практикою способами, застосовуючи які, 

громадськість може ефективно впливати на державну та регіональну 

політику з метою підвищення якості рішень, що приймаються [206; с. 6].  

Цікаві концепції систем організаційно-правових форм участі 

громадськості в управлінні державними справами і взаємодії з державою 

загалом були обґрунтовані філософами, соціологами, політологами і 

науковцями у сфері державного управління. Так, на думку М. Требіна, 

взаємодія громадянського суспільства з державою здійснюється в 

конкретних організаційно-правових формах, а саме: 1) державно-правова 

регламентація функціонування суб’єктів громадянського суспільства, 

закріплення їх конституційно-правового статусу; 2) 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; 3) встановлення правових заборон щодо тотального та 

дріб’язкового втручання органів державної влади та їх посадових осіб у 

приватне життя людини; 4) законодавче закріплення обов’язку держави щодо 

забезпечення економічної, політичної та соціальної безпеки людини, її прав і 

свобод, які в сукупності складають зміст конституційно-правового статусу 

особистості в Україні. Це – з одного боку, вважає вчений, а з другого – 

громадянське суспільство багато в чому визначає функціонування держави та 

її органів [47; с. 175].  

На думку М. Гирика, інститути громадянського суспільства 

взаємодіють з органами державного управління та беруть участь у 
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державному управлінні через: 1) правотворчі; 2) громадської експертизи; 3) 

участі в правозастосовчій, у тому числі, й правоохоронній діяльності. 

Найпоширенішою формою участі громадян і інститутів громадянського 

суспільства в управлінні державними справами, на думку М. Гирика, є їх 

участь у нормотворчій діяльності держави, яка забезпечується участю у 

розробленні та обговоренні проектів нормативно-правових актів. Не будучи 

суб’єктами права законодавчої ініціативи, інститути громадянського 

суспільства однак, відповідно до положень закону України «Про звернення 

громадян», мають можливість впливу на поліпшення роботи органів 

державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і 

законних інтересів та відновлення їх у разі порушення шляхом звернення із 

пропозиціями до органів державної влади. Участь у нормотворчій діяльності 

держави здійснюється шляхом громадських обговорень проектів 

нормативних актів і є обов’язковим етапом нормотворчого процесу в системі 

органів виконавчої влади.  

Натомість, участь інститутів громадянського суспільства у 

правозастосовчій, за концепцією, сформованою М. Гириком, передбачає їх 

участь у діяльності держави, яка може забезпечуватись шляхом: а) передачі 

інститутам громадянського суспільства всієї повноти повноважень 

державних органів; б) передачі їм часткових повноважень державних 

органів; б) здійснення ними громадського контролю. Окрім того, достатньо 

поширеними формами участі громадськості, на думку вченого, також стали 

наступні з них: а) залучення інститутів громадянського суспільства до 

надання соціальних послуг; б) здійснення інститутами громадянського 

суспільства громадського контролю за діяльністю органів державної влади у 

таких формах, як: 1) громадський моніторинг підготовки та виконання 

рішень; 2) проведення експертизи ефективності прийнятих рішень; 

3) подання органам державної влади експертних пропозицій; 4) утворення 

спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, комісій, груп 
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для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації 

державної політики; 5) проведення органами державної влади моніторингу та 

аналізу громадської думки, забезпечення своєчасного публічного реагування 

на пропозиції та зауваження громадськості; 6) ознайомлення широких верств 

населення з формами його участі у формуванні та реалізації державної 

політики, виконання спільних проектів інформаційного, аналітично-

дослідницького, благодійного і соціального спрямування тощо [33; с. 97-101]. 

У науці конституційного права та інших споріднених галузях знань 

існують і інші концептуальні підходи щодо детермінації форм участі 

інститутів громадянського суспільства та їх інститутів в управлінні 

державними справами. Узагальнюючи зміст проаналізованих і інших 

наукових надбань із цієї проблематики, положення чинного конституційного 

законодавства та відповідної правозастосовчої практики, можна зробити 

наступні висновки. 

Конституційні формами (лат. forma, грец. mορφή – «зовнішній вигляд») 

 участі інститутів громадянського суспільства в управлінні державними 

справами – це внутрішній зв’язок і порядок, встановлений Конституцією та 

законами України, іншими актами чинного законодавства, щодо участі 

громадських об’єднань, волонтерських, релігійних, благодійних організацій, 

творчих спілок, професійних спілок і їх об’єднань, асоціацій, організацій 

роботодавців та їх об’єднань, органів самоорганізації населення, 

недержавних ЗМІ, інших непідприємницьких товариств і установ, 

легалізованих відповідно до законодавства, в управлінні державними 

справами. 

При цьому, конституційна категорія «участь в управлінні державними 

справами (ст. 38 Основного Закону) є узагальнюючою для цілої системи 

об’єктів, щодо яких інститути громадянського суспільства здійснюють 

системний і цілеспрямований вплив із метою трансформації їх сутнісних і 

змістовних характеристик на користь своїх легітимних інтересів. До них, 

окрім управління державними справами, також слід зарахувати такі види 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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конституційно-правової діяльності, як: формування та реалізацію державної 

політики (внутрішньої та зовнішньої, секторальної, регіональної та ін.); 

прийняття актів чинного законодавства та державних програм; участь у 

здійсненні місцевого самоврядування.    

На наш погляд, нині можна виокремити систему наступних форм участі 

інститутів громадянського суспільства в управлінні державними справами в 

Україні: 1) консультації з громадськістю з питань формування та реалізації 

державної політики; 2) організація та діяльність громадських рад при органах 

державної виконавчої влади; 3) проведення громадської експертизи; 4) вплив 

інститутів громадянського суспільства на правотворчу діяльність 

парламенту, глави держави та уряду (лобіювання та адвокасі); 5) залучення 

наукового та експертного середовища громадських організацій до розробки й 

експертизи проектів нормативно-правових актів та державно-управлінських 

рішень тощо. 

Однією з найбільш перспективних форм взаємодії інститутів 

громадянського суспільства з державою, її органами і посадовими особами є 

громадські консультації. Відповідно до пунктів 2 і 3 «Порядку проведення 

консультацій із громадськістю з питань формування та реалізації державної 

політики», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 

листопада 2010 року № 996, «консультації з громадськістю проводяться з 

метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, 

надання можливості їх вільного доступу про діяльність органів виконавчої 

влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності 

зазначених органів» [267]. 

Метою таких консультацій є налагодження системного діалогу між 

інститутами громадянського суспільства та державними органами із 

нагальних проблем суспільного та державного життя. На сьогодні 

пріоритетним предметом громадських консультацій є питання декомунізації 

та перейменування населених центрів, добровільного об’єднання 

територіальних громад, якісного оновлення органів державної влади, 
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боротьби з корупцією, забезпечення обороноздатності країни, забезпечення 

прав людини та ін. 

Особливим різновидом громадських консультацій є громадські 

слухання, які, відповідно до ст. 13 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», територіальні громади ініціюють для проведення зустрічей 

жителів із депутатами місцевих рад і посадовими особами місцевого 

самоврядування [280]. При цьому, специфіка і процедура громадських 

слухань у 24 містах України регулюється статутами територіальних громад, а 

у 8 містах (Вінниця, Донецьк, Миколаїв, Суми, Харків, Черкаси, Чернівці, 

Чернігів) ще й Положеннями про громадські слухання [202; с. 16].    

Важливою формою участі інститутів громадянського суспільства в 

управлінні державними справами є й організація та діяльність громадських 

рад при органах державної виконавчої влади. Громадські ради при органах 

державної виконавчої влади є тимчасовими консультативно-дорадчими 

органами, утвореними для сприяння участі інститутів громадянського 

суспільства у формуванні та реалізації державної політики. 

На думку В. Нестеровича, подібні консультативно-дорадчі органи: а) 

підвищують як якісний, так і кількісний виміри участі громадськості у 

прийнятті нормативно-правових актів, що, в свою чергу, посилює їх 

правореалізаційну спроможність; б) посилюють прозорість, демократичність 

та інформативність за рахунок висловлення громадськістю думок, ідей та 

альтернатив щодо того чи іншого проекту нормативно-правового акта; в) 

посилюють діалог між владою та громадськістю, а також створюють для 

численних груп громадськості форум для узгодження різних поглядів щодо 

змісту того чи іншого нормативно-правового акта з метою вироблення 

консолідованої позиції перед владою під час його прийняття; г) є 

ефективною та зручною організаційно-правовою формою, яка дозволяє у 

суспільстві знизити напругу та деполітизувати процес прийняття 

нормативно-правових актів [214; с. 215-216]. 
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Хоча, в роботі громадських рад зберігається й певний формалізм, 

спроби представників інститутів громадянського суспільства видавати власні 

інтереси за громадські, елементи політичної корупції тощо. Як і раніше, 

переважають форми опосередкованої участі громадськості, у порівнянні із 

формами безпосередньої участі громадськості та взаємодії органів влади з 

громадянами та їх об’єднаннями на місцевому рівні.  

За своєю сутністю, подібні громадські ради є репрезентативними 

консультативно-дорадчими органами, а за змістом діяльності вони можуть 

мати як загальну, так і спеціальну компетенцію. Зокрема, у 2014 році 

отримала поширення практика утворення спеціальних, цільових 

консультативно-дорадчих рад. Так, при Міністерстві юстиції України у 2014 

році була створена Громадська рада з питань люстрації, а при Міністерстві 

оборони України, окрім громадської ради, у 2014 році було також 

сформовано Раду волонтерів для ефективної взаємодії з волонтерськими 

організаціями та координації благодійної допомоги, на основі якої було 

сформовано «Волонтерський десант», корпус чиновників-менеджерів із 

числа відомих волонтерів. 

Не меншою популярністю на сьогодні також користуються такі форми 

участі громадськості в управлінні державними справами, як проведення 

громадської експертизи, вплив інститутів громадянського суспільства на 

правотворчу діяльність парламенту, глави держави й уряду та залучення 

наукового й експертного середовища із НАН України, НАПрН України, 

громадських організацій до розробки й експертизи проектів нормативно-

правових актів та державно-управлінських рішень та ін.  

Разом із тим, ще потенціал навіть вище виявлених форм участі 

інститутів громадянського суспільства в управлінні державними справами, у 

формуванні та реалізації державної політики, участі у здійсненні місцевого 

самоврядування на сьогодні не реалізується в повній мірі. Зберігається 

постреволюційна схильність громадян розв’язувати системні проблеми 

державотворення та правотворення в революційний спосіб. Натомість, 
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усталені інститути громадянського суспільства демонструють у нових 

умовах свою інертність, надмірну лояльність до публічної влади й олігархів, 

правовий нігілізм, терпимість до корупції та хабарництва. Слід погодитись із 

українськими вченими, що цьому сприяє вкорінення в масовій свідомості 

стереотипів тоталітарного минулого, у тому числі, й «персоналістські 

орієнтації більшої частини людей; їх сподівання на те, що порятунок прийде 

від «сильного лідера» і, як наслідок, – вичікувальна позиція замість 

громадської активності» [232; с. 486]. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

1.  Конституційні принципи громадянського суспільства – це керівні 

ідеї та загальновизнані ідеали розвитку і функціонування громадянського 

суспільства, унормовані в Конституції та законах України, інших актах 

чинного законодавства. Існують два види таких принципів: 1) універсальні, 

або загальні, що притаманні розвиткові всього громадянського суспільства в 

цілому та закріплені в Конституції України; 2) інституційні, або спеціальні, 

які характерні для самостійних інститутів громадянського суспільства. 

2. Конституційні принципи розвитку громадянського суспільства 

реалізуються через відповідний законодавчий механізм. Законодавчий 

механізм сприяння держави розвиткові громадянського суспільства є 

системою Конституції та законів України, міжнародних договорів України, 

указів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів 

України, інших взаємопов’язаних між собою ідеологічно-правовими, 

предметно-змістовними, функціональними й іншими юридичними зв’язками 

нормативно-правових актів, які визначають принципи розвитку та 

функціонування громадянського суспільства, конституційно-правовий 

статус окремих інститутів громадянського суспільства, а також процедурно-

процесуальні механізми взаємодії громадянського суспільства та правової 

держави. 
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3. Партнерська модель взаємодії громадянського суспільства та держави 

в Україні передбачає не лише сприяння держави розвиткові громадянського 

суспільства, а й забезпечує вплив останнього на формування та реалізацію 

державної політики. При цьому участь громадян в управлінні державними 

справами, гарантована ч. 1 ст. 38 Конституції України, найбільш ефективно 

здійснюється через інститути громадянського суспільства. Основними 

формами участі інститутів громадянського суспільства в управлінні 

державними справами в Україні є: 1) консультації з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики; 2) організація та діяльність 

громадських рад при органах державної виконавчої влади; 3) проведення 

громадської експертизи; 4) вплив інститутів громадянського суспільства на 

правотворчу діяльність парламенту, глави держави і уряду (лобіювання та 

адвокасі); 5) залучення наукового та експертного середовища до розробки і 

експертизи проектів нормативно-правових актів та державно-управлінських 

рішень. 

4. Унормування принципу партнерства громадянського суспільства і 

держави може бути здійснено шляхом доповнення ст. 15 Основного Закону 

новою частиною наступного змісту: «Громадянське суспільство та держава в 

Україні є рівними партнерами у забезпеченні захисту конституційних прав і 

свобод людини, утвердженні верховенства права та демократії». 

Удосконалення конституційних основ розвитку і функціонування 

громадянського суспільства в Україні передбачає також розробку та 

прийняття Закону України «Про публічні консультації», що обумовлюється 

змістом ст.ст. 38 і 92 Основного Закону та потребою в уніфікації форм і 

методів забезпечення паритетного партнерства держави та громадянського 

суспільства. 

5. Конституційні формами (лат. forma, грец. mορφή – «зовнішній 

вигляд»)  участі інститутів громадянського суспільства в управлінні 

державними справами – це внутрішній зв’язок і порядок, встановлений 

Конституцією та законами України, іншими актами чинного законодавства, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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щодо участі громадських об’єднань, волонтерських, релігійних, благодійних 

організацій, творчих спілок, професійних спілок і їх об’єднань, асоціацій, 

організацій роботодавців та їх об’єднань, органів самоорганізації населення, 

недержавних ЗМІ, інших непідприємницьких товариств і установ, 

легалізованих відповідно до законодавства, в управлінні державними 

справами. 

6. На сьогодні можна виділити систему наступних форм участі інститутів 

громадянського суспільства в управлінні державними справами в Україні: 

1) консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної 

політики; 2) організація та діяльність громадських рад при органах державної 

виконавчої влади; 3) проведення громадської експертизи; 4) вплив інститутів 

громадянського суспільства на правотворчу діяльність парламенту, глави 

держави та уряду (лобіювання та адвокасі); 5) залучення наукового та 

експертного середовища громадських організацій до розробки й експертизи 

проектів нормативно-правових актів та державно-управлінських рішень та ін. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукової проблеми, що виявляється в обґрунтуванні комплексної теорії 

конституційно-правових основ розвитку та функціонування громадянського 

суспільства в Україні, його взаємодії з державою у сфері захисту 

конституційних прав і свобод людини, утвердження верховенства права та 

демократії, а також сформульовані пропозиції щодо вдосконалення 

Конституції та законів України, інших актів конституційного законодавства, 

відповідної правозастосовної практики. 

Основні теоретико-методологічні та практичні результати дослідження 

отримали своє завершене втілення в таких найбільш значущих висновках, 

положеннях і пропозиціях. 

1. Громадянське суспільство є історично сформованою, цілісною 

системою самостійних і завершених суспільних відносин і незалежних від 

держави суб’єктів, що в легітимний спосіб забезпечують, на засадах рівного 

партнерства з державою, реалізацію та захист конституційних прав і свобод 

людини, її законних інтересів, утвердження демократії та верховенство 

права, а також беруть участь в управлінні державними справами, впливають 

на конституційну правотворчу і правозастосовну діяльність. Його основними 

сутнісними ознаками є: самоврядність, добровільність, самодостатність, 

плюралістичність, відкритість та ін. 

2. Узагальнюючи та систематизуючи найбільш поширені методологічні 

підходи до дослідження конституційних основ громадянського суспільства, 

можна виділити такі їх види: а) філософсько-світоглядний підхід, що 

ґрунтується на природно-правовій доктрині і передбачає віднесення до 

громадянського суспільства всього недержавного сектору суспільства; 

б) позитивістський підхід, який дозволяє відносити до громадянського 

суспільства функції та інститути громадянського суспільства, унормовані в 
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конституції і законах; в) комбінований підхід, який дозволяє розглядати 

громадянське суспільство як партнера держави, представленого стихійними 

(громадськість, громадські рухи), самоорганізованими (органи 

самоорганізації населення) та інституціоналізованими (громадські 

організації, творчі спілки, організації роботодавців, ЗМІ) суб’єктами. 

Дисертант є прихильником останнього методологічного підходу дослідження 

проблем розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні. 

3. У XXI ст. виключно важливе значення для конституційної 

доктрини, правотворчої та правозастосовної практики мають принципи і 

норми міжнародного права у сфері розвитку та функціонування 

громадянського суспільства і його інститутів. Під ними слід розуміти 

систему загальновизнаних принципів міжнародного права, а також 

положень, вимог і рекомендацій, розроблених державами і міжнародними 

організаціями у сфері реалізації прав людини на участь в управлінні 

державними справами і свободу асоціацій, створення і діяльності різних 

інститутів громадянського суспільства (NGO) та їх об’єднань, а також 

проведення широких консультацій держави із громадськістю та 

налагодження їх ефективного партнерства. 

Міжнародні принципи і стандарти у сфері розвитку та функціонування 

громадянського суспільства втілені в: 1) універсальних і регіональних 

міжнародних договорах у сфері прав людини; 2) рекомендаційних 

документах, які визначають «міжнародні стандарти» щодо діяльності 

громадянського суспільства та його інститутів; 3) рішеннях Європейського 

суду з прав людини, які стосуються прав людини на участь в управлінні 

державними справами і свободи асоціацій. 

4. Конституційні основи громадянського суспільства – це система ідей, 

ідеалів, переконань і принципів про сутність та зміст громадянського 

суспільства, його мету, функції, структуру і призначення в суспільстві та 

державі, державотворчий і правотворчий потенціал, розвинених у 
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вітчизняній доктрині конституціоналізму та комплексно унормованих у 

Конституції і актах конституційного законодавства України. 

5. Найбільш поширеними моделями визначення конституційних 

основ громадянського суспільства в сучасному світі є: а) декларативна 

модель, що передбачає унормування цілей і завдань розвитку 

громадянського суспільства в преамбулах конституцій (Бразилія, Литва, 

Киргизстан, ПАР, Чехія та ін.); б) модель позитивного зобов’язання 

держави, що закріплює обов’язок держави створювати відповідні умови 

для розвитку громадянського суспільства (Болгарія, Іспанія, Португалія, 

Україна та ін.); в) регуляторно-стимулююча модель унормування 

взаємовідносин держави і громадянського суспільства, поширена в 

мусульманських (Бахрейн, Катар, Оман, ОАЕ, Саудівська Аравія) і 

посттоталітарних державах (Ірак, Косово, Лівія). 

6. Утвердженню і розвитку громадянського суспільства в Україні та за 

кордоном передували два взаємопов’язаних і взаємозумовлених процеси: 

а) історичний розвиток громадянського суспільства в період з VI ст. до н.е. і 

до кінця XVIII ст.; б) генезис конституціоналізму від конституційної 

доктрини до її утвердження в Конституції США 1787 р., Конституції Польщі 

1791 р., Конституції Франції 1793 р. та наступних за ними діючих 

конституціях і конституційних актах. Тобто утвердження конституційних 

основ громадянського суспільства стало результатом і наслідком розкриття 

його державотворчого потенціалу, закріпленого в перших європейських і 

американських конституціях. 

Основними передумовами утвердження конституційних основ 

громадянського суспільства стали: а) цивілізаційний розвиток людства та 

удосконалення історичних форм співіснування та взаємодії громадян і 

громад; б) розвиток вчення про природне право та наукове обґрунтування 

принципів конституціоналізму; в) утвердження та захист багатоманітних 

форм власності; г) поява перших конституцій і конституційних актів; ґ) 

унормування принципів і механізмів взаємодії громадянського суспільства та 
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держави у перших конституціях і конституційних актах; д) позитивний 

розвиток конституційної практики взаємодії громадянського суспільства та 

його інститутів із державою у сфері державотворення і правотворення. 

7. Генезис конституційних основ громадянського суспільства в 

Україні налічує дев’ять основних етапів: перший етап (IX – XVII ст.ст.) – 

формування первинної громадської спільноти, заснованої на засадах так 

званої «вічевої демократії» за часів Київської Русі; другий етап (XVII – 

поч. XX ст.ст.) – утвердження самоврядних козацьких громад і закріплення 

конституційних основ їх розвитку та збереження в Конституції Пилипа 

Орлика 1710 р., розвиток українських громад під впливом державного 

права Австро-Угорщини, Німеччини, Польщі, Росії та Румунії; третій 

етап (1917–1921 рр.) – закріплення плюралістичних основ розвитку 

громадянського суспільства у конституційних актах доби національно-

визвольних змагань в Україні; четвертий етап (1921–1991 рр.) – 

утвердження в колишньому СРСР радянської державно-партійної моделі 

корпоративної держави, в якій всі громадські спільноти були зрощеними із 

КПРС; п’ятий етап (1991–1996 рр.) – утвердження в незалежній Україні 

прозахідного громадянського суспільства та закріплення у Конституції 

України 1996 р. основ його розвитку і функціонування; шостий етап 

(1996–2004 рр.) – еволюційний розвиток громадянського суспільства та 

унормування конституційного статусу його інститутів у спеціальних 

законах; сьомий етап (2004–2010 рр.) – якісні трансформації 

громадянського суспільства та його інститутів під впливом Помаранчевої 

революції 2004 р., розвиток конституційного законодавства про інститути 

громадянського суспільства; восьмий етап (2010–2013 рр.) – посилення 

регулятивного впливу держави на розвиток громадянського суспільства, 

формалізація залучення інститутів громадянського суспільства до участі в 

управлінні державними справами та затвердження авторитарного режиму 

В. Януковича; дев’ятий етап (2013 р. – донині) характеризується 

пробудженням під впливом Євромайдану 2013 р. і Революції Гідності 
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2014 р. громадянського суспільства та його інститутів, безпрецедентною 

активністю волонтерських рухів і інших стихійних суспільних рухів з 

метою захисту української державності та реалізації Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС. 

8. Основними тенденціями конституціоналізації діяльності 

громадянського суспільства в Україні та за кордоном нині є: утвердження  

новітньої конституційної філософії та ідеології розвитку і функціонування 

громадянського суспільства, що ґрунтується на розумінні об’єктивності 

розширення громадського сектору та звуження сфери державного впливу у 

країні, делегуванні все більшої частини функцій держави NGO і бізнесу; 

охоплення громадським суспільством більшості функцій місцевого 

самоврядування, не пов’язаних зі здійсненням публічно-владних 

повноважень представницьких органів місцевого самоврядування; 

розширення потенціалу громадянського суспільства та його інститутів 

через зміцнення традиційних інститутів безпосередньої демократії і 

шляхом конституювання різноманітних форм партисипаторної демократії; 

модернізація конституційного законодавства, що регулює основи розвитку 

та функціонування громадянського суспільства на засадах його рівного 

партнерства з державою, утвердження новітніх концепцій, стратегій і 

програм сприяння державою діяльності громадянського суспільства та 

його інститутів; лібералізація законодавства, що регулює конституційно-

правовий статус інститутів громадянського суспільства (громадських 

організацій, творчих спілок, профспілок, благодійних організацій, ЗМІ та 

ін.) у частині їх легалізації та контролю з боку держави тощо.  

9. Конституційні функції громадянського суспільства – це основні види 

і напрями його діяльності у всіх сферах життєдіяльності людини, суспільства 

та держави, у формах і методах, не заборонених або ж безпосередньо 

передбачених Конституцією та законами України. 

Основними із них є: а) установча функція щодо визначення цілей і 

пріоритетів розвитку суспільства та держави; б) функція легітимації рішень і 
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правових актів органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб; в) функція громадського контролю за 

діяльністю органів державної влади і їх посадових осіб; г) правозахисна 

функція; ґ) правотворча функція щодо ініціювання та громадської експертизи 

проектів актів законодавства; д) правозастосовна функція щодо реалізації 

легітимних інтересів суспільства в державній політиці; е) функція кадрового 

рекрутингу політиків, державних службовців і службовців органів місцевого 

самоврядування, бізнес-персоналу тощо. 

10. Громадянське суспільство в Україні має складну, функціонально 

зумовлену багаторівневу внутрішню побудову. Первинною ланкою 

громадянського суспільства є соціально активний громадянин, що реалізує 

свої конституційні права на саморозвиток і участь у державному управлінні. 

Другою ланкою громадянського суспільства в Україні є громадськість – 

стихійні або самоорганізовані групи соціально активних громадян 

(citizenship), ситуативно об’єднаних для вирішення соціально значущих 

резонансних проблем (виступи проти незаконної забудови, боротьба з 

корупцією в органах державної влади, відстоювання екологічних прав тощо). 

Третьою ланкою є легалізовані в установленій Конституцією та законами 

формі громадські об’єднання, які цілеспрямовано та системно захищають 

конституційні права учасників таких об’єднань і третіх осіб. 

11. Інститут громадянського суспільства є усталеною системою 

відносин і суб’єктів громадянського суспільства, легалізованою відповідно 

до Конституції та законів України, організаційною формою цілеспрямованої 

діяльності громадян у сфері захисту прав і свобод людини, утвердження 

верховенства права та демократії. 

12. Конституційні принципи громадянського суспільства – це 

керівні ідеї та загальновизнані ідеали розвитку і функціонування 

громадянського суспільства, унормовані в Конституції та законах 

України, інших актах чинного законодавства. Існують два види таких 

принципів: 1) універсальні, або загальні, що притаманні розвиткові 
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всього громадянського суспільства в цілому та закріплені в Конституції 

України; 2) інституційні, або спеціальні, які характерні для самостійних 

інститутів громадянського суспільства. 

13. Конституційні принципи розвитку громадянського суспільства 

реалізуються через відповідний законодавчий механізм. Законодавчий 

механізм сприяння держави розвиткові громадянського суспільства є 

системою Конституції та законів України, міжнародних договорів України, 

указів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів 

України, інших взаємопов’язаних між собою ідеологічно-правовими, 

предметно-змістовними, функціональними й іншими юридичними зв’язками 

нормативно-правових актів, які визначають принципи розвитку та 

функціонування громадянського суспільства, конституційно-правовий статус 

окремих інститутів громадянського суспільства, а також процедурно-

процесуальні механізми взаємодії громадянського суспільства та правової 

держави. 

14. Партнерська модель взаємодії громадянського суспільства та 

держави в Україні передбачає не лише сприяння держави розвиткові 

громадянського суспільства, а й забезпечує вплив останнього на формування 

та реалізацію державної політики. При цьому участь громадян в управлінні 

державними справами, гарантована ч. 1 ст. 38 Конституції України, найбільш 

ефективно здійснюється через інститути громадянського суспільства. 

Основними формами участі інститутів громадянського суспільства в 

управлінні державними справами в Україні є: 1) консультації з 

громадськістю з питань формування та реалізації державної політики; 2) 

організація та діяльність громадських рад при органах державної виконавчої 

влади; 3) проведення громадської експертизи; 4) вплив інститутів 

громадянського суспільства на правотворчу діяльність парламенту, глави 

держави і уряду (лобіювання та адвокасі); 5) залучення наукового та 

експертного середовища до розробки і експертизи проектів нормативно-

правових актів та державно-управлінських рішень. 
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15. Унормування принципу партнерства громадянського 

суспільства і держави може бути здійснено шляхом доповнення ст. 15 

Основного Закону новою частиною наступного змісту: «Громадянське 

суспільство та держава в Україні є рівними партнерами у забезпеченні 

захисту конституційних прав і свобод людини, утвердженні 

верховенства права та демократії». 

Удосконалення конституційних основ розвитку і функціонування 

громадянського суспільства в Україні передбачає також розробку та 

прийняття Закону України «Про публічні консультації», що обумовлюється 

змістом ст.ст. 38 і 92 Основного Закону та потребою в уніфікації форм і 

методів забезпечення паритетного партнерства держави та громадянського 

суспільства. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Концепція  

проекту Закону України «Про публічні консультації» 

 

Предмет правового регулювання і сфера дії Закону 

 

Цей Закон визначає порядок проведення публічних консультацій з 

громадянами і інститутами громадянського суспільства під час розробки та 

прийняття органами державної (публічної) влади, пов’язані з розробкою та 

ухваленням документів публічної політики (концепцій, стратегій, доктрин 

тощо) та нормативно-правових актів. 

 Закон не поширюється на відносини, пов’язані з прийняттям 

нормативно-правових актів у сфері формування та реалізації зовнішньої 

політики держави, індивідуальних рішень (адміністративних актів) та 

укладенням адміністративних договорів.   

Цей Закон застосовується щодо проведення публічних консультацій із 

Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів 

України, міністерствами і іншими центральними органами виконавчої влади 

із урахуванням особливостей їх проведення, визначених актами чинного 

законодавства. 

Мета та завдання Закону 

Публічні консультації проводяться з метою залучення громадянського 

суспільства, в особі громадян і громадських організацій, профспілок, 

організацій роботодавців і інших інститутів громадянського суспільства, до 

участі в управлінні державними (публічними) справами. 

Завданнями Закону є: 

- забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів публічної 

влади, зокрема державно-управлінського та правотворчого процесу; 

 - залучення громадянського суспільства, в особі громадян і 

громадських організацій, профспілок, організацій роботодавців і інших 

інститутів громадянського суспільства на стадіях підготовки проектів 

нормативно-правових актів; 

- підвищення якості та легітимності схвалюваних органами публічної 

влади рішень з урахуванням думки громадянського суспільства та його 

інститутів.  

 

Повноваження органів публічної влади у правовідносинах,  

пов’язаних з проведенням публічних консультацій 
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 своєчасне інформування громадянського суспільства та його інститутів 

про ініціювання розробки проекту рішення; 

 обов’язкове і завчасне оприлюднення проекту рішення на доступних 

широкому загалу інформаційних ресурсах;  

 створення належних організаційних та технічних умов для проведення 

публічних консультацій; 

 проведення регулярних консультацій (соціального діалогу) із 

громадськістю з найважливіших питань життя суспільства і держави; 

 залучення громадян і інститутів громадянського суспільства 

(заінтересованих сторін) до публічних консультацій; 

 надання доступу до інформаційно-аналітичних і інших довідкових 

матеріалів для заінтересованих сторін; 

 проведення проактивних консультацій у випадках передбачених 

Законом; 

 прийняття і розгляд пропозицій громадян і інститутів громадянського 

суспільства з метою їх використання при розробці проектів 

нормативно-правових актів; 

 інформування громадськості про прийняті рішення; 

 звітування про проведені консультації, прийняті рішення та 

враховані/невраховані зауваження і пропозиції.   

 

Права та обов’язки громадян і інститутів громадянського 

суспільства у правовідносинах, пов’язаних з проведенням публічних 

консультацій  

Права громадян і інститутів громадянського суспільства під час 

проведення публічних консультацій: 

 брати участь у встановленому цим Законом порядку в процесі 

прийняття рішень на будь-якому його етапі; 

 пропонувати органам публічної влади ініціювати розробку і прийняття 

нормативно-правових актів; 

 подавати органам публічної влади пропозиції з обговорюваних 

проектів рішень; 

 отримувати від органів публічної влади, посадових осіб цих органів 

відомості та інформацію, необхідну для участі в публічних 

консультаціях, включаючи одержання проектів рішень разом із 

супутніми матеріалами (за винятком інформації з обмеженим 

доступом); 

 готувати та розповсюджувати у встановленому порядку у органах 

публічної влади інформаційно-аналітичні матеріали, результати 
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соціологічних й інших досліджень з питань, що є предметом публічних 

консультацій; 

  організовувати та проводити публічні заходи (круглі столи, 

конференції, семінари тощо) за участю посадових осіб органів 

публічної влади щодо проектів рішень, які є предметом публічних 

консультацій; 

 брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів, у разі 

залучення органами публічної влади до складу своїх консультативно-

дорадчих та інших допоміжних органів, а також громадських рад при 

органах виконавчої влади; 

 доступу в установленому порядку до адміністративного приміщення 

органу публічної влади, або до іншого місця проведення публічних 

заходів органів публічної влади тощо. 

 

Представники інститутів громадянського суспільства зобов’язані: 

 дотримуватися принципу доброчесності, уникати конфлікту інтересів; 

 надавати органу публічної влади достовірну та неупереджену 

інформацію; 

 не порушувати порядок роботи органів публічної влади. 

 

Загальна процедура проведення публічних консультацій 

За загальним правилом, усі проекти рішень, охоплені цим Законом, 

повинні проходити процедуру публічних консультацій, що передбачає: 

 завчасне оприлюднення проекту нормативно-правового акта та 

супутньої інформації до нього на офіційному веб-сайті органу 

публічної влади; 

 обов’язкове оприлюднення, крім проекту нормативно-правового акта, 

інформації про потенційно заінтересованих осіб; 

 визначення основних питань для консультацій; аналіз проблеми, на 

вирішення якої спрямовано проект нормативно-правового акта, її 

причини та варіанти вирішення;  

 отримання пропозицій та зауважень громадськості та інших 

заінтересованих осіб в електронній та/або письмовій формі; 

 опрацювання отриманих зауважень та пропозицій, за можливості їх 

врахування та доопрацювання проекту нормативно-правового акта; 

 оприлюднення на офіційному веб-сайті органу публічної влади усіх 

отриманих зауважень і пропозицій щодо проекту нормативно-

правового акта; 
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 оприлюднення на офіційному веб-сайті органу публічної влади 

доопрацьованого проекту нормативно-правового акта та звіту про 

результати розгляду отриманих зауважень і пропозицій. 

Для публічних консультацій може використовуватися офіційний веб-

сайт органу публічної влади – розробника проекту рішення, або інтегрована 

"Інтернет-платформа", де публікуватимуться усі проекти рішень.  

 

Публічні консультації організовує і проводить орган публічної влади у 

такому порядку: 

визначає питання щодо якого буде проводитись публічна консультація; 

приймає рішення про проведення публічної консультації; 

розробляє план заходів з організації та проведення публічної 

консультації (у разі потреби); 

вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп 

населення, а також суб'єктів господарювання, громадськості, органів 

місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб'єктів (далі - 

заінтересовані сторони); 

інформує потенційно заінтересовані сторони про проведення публічної 

консультації; 

оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення 

обговорення на офіційному веб-сайті органу публічної влади або за 

відсутності відповідної технічної можливості в інший прийнятний спосіб; 

збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності 

запропонованого органом публічної влади шляху вирішення питання; 

формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення 

питання; 

забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття 

остаточного нормативно-правового акта; 

проводить аналіз результатів обговорення; 

оприлюднює результати обговорення проекту нормативно-правового 

акта на офіційному веб-сайті органу публічної влади. 

Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського 

обговорення орган публічної влади може утворювати робочу групу. 

 

Проактивні публічні консультації 

Проактивні публічні консультації, тобто консультації, що 

передбачають крім оприлюднення проекту нормативно-правового акта на 

офіційному веб-сайті, також вжиття ініціативних заходів щодо виявлення та 

інформування потенційно заінтересованих осіб і їх залучення до 
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консультацій, в обов’язковому порядку проводяться щодо проектів рішень, 

які: 

стосуються конституційних прав, свобод та обов’язків громадян; 

стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на 

стан навколишнього природного середовища; 

передбачають провадження регуляторної діяльності; 

визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання у відповідній сфері 

державного управління (у тому числі проекти державних і регіональних 

програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішення 

стосовно їх виконання); 

стосуються інтересів осіб з обмеженими можливостями; 

стосуються інтересів територіальних громад, здійснення повноважень 

місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади 

відповідними радами; 

визначають порядок надання адміністративних послуг; 

стосуються правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування 

та діяльності; 

передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів 

господарювання та інститутів громадянського суспільства; 

стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права 

власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать 

фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових 

дат, назв і дат історичних подій; 

стосуються планування та витрачання бюджетних коштів. 

Строк проведення консультацій визначається органом публічної влади і 

повинен становити не менш як 20 календарних днів. 

Проекти регуляторних актів виносяться на обговорення з урахуванням 

вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності”. 

 

Прийом та розгляд пропозицій 

Пропозиції та зауваження громадськості подаються індивідуально (від 

громадян) або колективно (від інститутів громадянського суспільства) в 

письмовій формі шляхом їх надсилання на поштову адресу органу публічної 

влади або електронною поштою на адресу, визначену органом публічної 

влади, а також у інший прийнятний для зацікавлених сторін спосіб. 

Пропозиції та зауваження, що надійшли за результатами публічного 

громадського обговорення проекту нормативно-правового акта, вивчаються 

та аналізуються відповідним органом публічної влади і максимально 

враховуються. 



 443 

За результатами публічного громадського обговорення відповідальний 

орган публічної влади оприлюднює на офіційному веб-сайті доопрацьований 

проект нормативно-правового акта (його остаточну версію) та звіт, в якому 

зазначається інформація про враховані пропозиції та зауваження громадян і 

інститутів громадянського суспільства, а також обґрунтування щодо 

відхилених концептуальних пропозицій та зауважень. 

Проект нормативно-правового акта передається на розгляд спеціально 

уповноваженого органу разом із отриманими пропозиціями від 

громадськості. 

У разі відкликання проекту нормативно-правового акта з процесу 

розробки орган публічної влади, який ініціював процес розробки рішення, 

розміщує на офіційному веб-сайті оголошення про відкликання проекту із 

зазначенням причин відкликання. 

 

Правові наслідки непроведення публічних консультацій та 

відповідальність за порушення вимог законодавства з питань   

проведення публічних консультацій  

 

Проект нормативно-правового акта не може бути прийнятий або 

схвалений органом публічної влади чи його посадовою особою, якщо такий 

проект акта не був оприлюднений для публічних консультацій (окрім 

випадків, передбачених цим Законом). Порушення процедури публічних 

консультацій, визначеної цим Законом, може бути підставою для скасування 

відповідного акта у судовому порядку.  

Керівники органів публічної влади, керівники структурних підрозділів 

органів публічної влади та їх посадові особи, на які покладено реалізацію 

повноважень щодо проведення публічних консультацій, несуть персональну 

відповідальність за дотримання вимог законодавства. 
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Додаток Б 
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Додаток В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 


