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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 

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, 

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, А. Янчук та ін. 

Також слід відзначити вагомий внесок у дослідження проблем 

громадянського суспільства таких зарубіжних вчених, як: Е. Арато, Б. Барбер, 

А. фон Гайєк, М. Говард, Дж. Голдстоун, Дж. Зіммерман, Г. Кельзен, Дж. Кін, 

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

Д. Хелд, Ф. Фукуяма, С. Хантінгтон, Д. Хелд, Д. Штюдеман та ін. 

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 

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; 

– 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. 

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 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.; 

– 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 

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, 



 

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»; 

– 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 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. 

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою і предметом 

дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, які 

об’єднують чотирнадцять підрозділів, висновків до розділів та загальних 

висновків, списку використаних джерел (435 найменувань) і трьох 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 445 сторінок, із них 

основного тексту – 390 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження; висвітлено зв'язок із науковими програмами, планами, темами; 

проаналізовано загальний стан наукової розробленості теми; окреслено мету 

та задачі дослідження; сформульовано об’єкт і предмет, основні методологічні 

підходи до дослідження; наукову новизну та теоретичне і практичне значення 

роботи; наведено відомості про апробацію та публікацію результатів 

дослідження. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади конституційних основ 

громадянського суспільства» містить чотири підрозділи, в яких розкрито 



 

сутність, зміст і кваліфікуючі ознаки конституційно-правових основ 

громадянського суспільства, узагальнено здобутки вітчизняних та зарубіжних 

учених-конституціоналістів у здійсненні досліджень відповідної проблематики 

і формуванні методології досліджень проблем розвитку та функціонування 

громадянського суспільства, проаналізовано міжнародні стандарти у сфері 

розвитку громадянського суспільства та їх втілення в конституційну 

правотворчу і правозастосовну практику, а також досвід унормування 

досліджуваної категорії в міжнародному праві, конституційному законодавстві 

України і зарубіжних країн. 

У підрозділі 1.1 «Конституційно-правові основи громадянського 

суспільства: поняття, сутність, ключові ознаки» досліджено сутність і зміст 

споріднених, хоча й не тотожних категорій «громадськість», «громадянське 

суспільство», «конституційні основи громадянського суспільства», 

виявляються їх ключові ознаки. 

Відзначається, що категорія «громадянське суспільство» сформувалася 

історично. Сучасні правознавці знаходять витоки громадянського суспільства 

іще 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 

рецепійованою в суспільне життя Західної Європи з римського права, набуває 

лише в кін. XVII – XVIII ст.ст. під впливом робіт А. Фергюсона, А. де’Токвіля 

та ін. 

Сформована Аристотелем у VI ст. до н.е. категорія politike koinonia 

(«політична спільнота») трансформується в римському праві в латинську 

категорію societas civilis. Після перекладу в XIII ст. «Політії» Аристотеля на 

латинську мову Вільємом із Мербека категорія «societas civilis» вводиться в 

науковий обіг Гілесем із Риму в 1277–1279 рр. і Л. Бруні в 1438 р. (Д. Кола). 

Надалі ця категорія стає відомою в Європі як civil society в англійській мові, 

societe civile – у французькій та burgerliche Gesellschaft – у німецькій традиції. 

Це спонукає до висновку, що громадянське суспільство є надбанням передусім 

Західної цивілізації. 

Починаючи з кінця XVIII ст. громадянське суспільство стає предметом 

численних досліджень таких мислителів, як Дж. Локк, А Фергюсон, 

А. де’Токвіль, І. Кант, Ф.-Г. Гегель та ін. Це формує значну кількість 

методологічних підходів до дослідження цього соціального феномену та 

породжує множину його визначень. Зокрема, Ф.-Г. Гегель визначав 

громадянське суспільство як систему інститутів і відносин, які знаходяться 

між сім’єю і державою. Натомість А. де’Токвіль вбачав сенс громадянського 

суспільства у спроможності індивідів до свідомого і добровільного об’єднання 

із собі подібними. 

Після закріплення ідей конституціоналізму в перших конституціях у 

XVIII – XIX ст.ст. категорія «громадянське суспільство» набуває свого нового 

звучання в якості універсальної конституційної цінності. На підставі 



 

проведеного дослідження сформульовано авторське визначення поняття 

«громадянське суспільство» та його кваліфікуючі ознаки. 

У розвиток сформульованих позицій автором конкретизовано власну 

позицію щодо розуміння конституційних основ громадянського суспільства. 

Наприкінці підрозділу проведено розмежування конституційно-правового 

статусу громадянського суспільства та таких суб’єктів конституційного права, 

як народ України і територіальна громада, через наявність унормованих у 

Конституції та законах України публічно-владних повноважень у останніх. 

У підрозділі 1.2 «Формування та розвиток методології дослідження 

конституційних основ громадянського суспільства» проаналізовано та 

систематизовано генезис політико-правової думки і методологічні підходи 

сучасних учених-конституціоналістів щодо сутності та змісту громадянського 

суспільства. 

Наголошується, що достовірно стверджувати про формування 

досліджень громадянського суспільства можна лише з VI ст. до н.е., коли 

Аристотель увів у науковий обіг politike koinonia – «політична спільнота». 

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. Подібні 

емпіричні методологічні підходи відстоювалися і Платоном, Сократом, 

Цицероном та іншими мислителями Античності. Хоча прямі паралелі із 

сучасними теоретико-методологічними поглядами на громадянське 

суспільство у цей період знайти складно. Адже ідеалом тогочасного 

суспільства було створення сильної держави, а не контроль за її діяльністю. 

Уперше феноменологія громадянського суспільства отримала своє 

теоретико-методологічне обґрунтування у роботах Дж. Локка, Т. Мора, Ж.-Ж. 

Руссо, Ш.-Л. Монтеск’є, А Фергюссона, І. Канта, Ф-Г. Гегеля, А. де’Токвіля та 

інших мислителів, які започаткували магістральні ідеї та ідеали класичного 

європейського та американського конституціоналізму. Сформована у цей час 

методологія конституційно-правових досліджень ґрунтувалася на засадах 

природного права. Право громадян на асоціації та право брати участь у 

державних справах вважалося природним правом, а саме громадянське 

суспільство визначалося як «місточок» між сім’єю та державою. 

Прогресивні теоретико-методологічні підходи щодо формування 

громадянського суспільства в Україні були уперше започатковані та втілені 

іще в Конституції Пилипа Орлика 1710 р. Вона закріплювала традиції 

виборності гетьманів і козацької старшини, запровадила постійно діючі 

козацькі ради, що мали представляти інтереси не лише козаків, але і їх дружин 

та дітей, а також зобов’язувала гетьмана дбати про козацьку громаду. І хоча 

державотворчий потенціал Конституції Пилипа Орлика 1710 р. не був 

реалізованим, 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. 



 

Пізніше природно-правові методологічні підходи, в поєднанні з ідеями 

конституціоналізму, сприяли дослідженням проблем розвитку громадянського 

суспільства в Україні, що здійснювалися членами Кирило-Мефодіївського 

товариства – Г. Андрузьким, М. Драгомановим, М. Гулаком, 

М. Костомаровим, П. Кулішем, О. Навроцьким, Л. Українкою, Т. Шевченком 

та ін. Зокрема, М. Костомаров сформулював принцип громадянського 

суспільства як вільної та відкритої громади: «Громада – це добровільне 

товариство людей: хто хоче – належить до громади, а не хоче – виходить з 

неї». У другій половині XIX – на поч. XX ст. прихильниками «громадівських» 

ідей розбудови громадянського суспільства в Україні виявили себе І. Франко, 

В. Сокольський, М. Ковалевський, В. Липинський, М. Грушевський, 

С. Шелухін та ін. 

За радянської доби дослідження ідей громадянського суспільства та їх 

конституювання вважалося непотрібним. Радянська державно-правова 

доктрина нав’язувала українцям зовсім протилежний концепт державно-

партійної корпоративної держави та соціалістичної моделі демократії 

(А. Денисов, В. Коток, С. Кравчук, І. Трайнін, І. Фарбер та ін.). 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. 

На основі аналізу методологічних підходів щодо дослідження 

конституційних основ розвитку та функціонування громадянського 

суспільства вітчизняними і зарубіжними вченими обґрунтовується висновок, 

що на сьогодні у правовій науці існують різні погляди на моделі 

громадянського суспільства. 

Виокремлюються наступні методологічні підходи до розуміння 

конституційних основ громадянського суспільства: 1) за сутністю: 

а) філософсько-світоглядний підхід, який ґрунтується на природно-правовій 

доктрині і передбачає віднесення до громадянського суспільства всього 

недержавного сектору суспільства; б) позитивістський підхід, який відносить 

до громадянського суспільства функції та інститути громадянського 

суспільства, унормовані в конституції 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; в) партнерство. 

Доводиться, що методологія досліджень конституційно-правових основ 

громадянського суспільства може бути сформована з позицій 

постпозитивістської методології, поширеної на сьогодні в науці 

конституційного права (В. Федоренко, Д. Бєлов, Я. Берназюк та ін.). 



 

Орієнтована на теоретичний і практичний результат, постпозитивістська 

методологія конституційно-правових досліджень дозволяє відмовитись від 

оціночних 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.). 

У підрозділі 1.3 «Імплементація міжнародних стандартів розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в конституційне право України» 

виявляються міжнародні стандарти, сформовані щодо розвитку та діяльності 

громадянського суспільства і його інститутів, узагальнюються та аналізуються 

джерела їх закріплення, а також особливості втілення в конституційну 

доктрину, правотворчу та правозастосовну діяльність в Україні. 

Відзначається, що після II світової війни категорія «громадянське 

суспільство», а також похідні від неї категорії («інститути громадянського 

суспільства», «громадські асоціації», «недержавні громадські об’єднання 

(NGO)» та ін.) трансформуються з політичної у правову площину. Цьому 

сприяло закріплення основоположних принципів і стандартів розвитку 

відповідних суб’єктів у міжнародних документах. 

Запропоновано визначення міжнародних принципів і стандартів 

розвитку та функціонування громадянського суспільства. У роботі також 

виявлено та піддано аналізу основні види міжнародних джерел, які визначають 

загальні принципи і стандарти у сфері розвитку та функціонування 

громадянського суспільства: міжнародні договори, які встановлюють 

непорушність права людини на участь в управлінні державними справами; 

міжнародні документи рекомендаційного характеру про свободу асоціацій і 

демократію участі; рішення Європейського суду з прав людини відповідного 

змісту («Корецький проти України» та ін.). 

Виокремлюються та аналізуються стандарти розвитку громадянського 

суспільства в ЄС, закріплені в таких документах, як Лісабонська угода, 

Європейська конвенція про визнання правосуб’єктності міжнародних 

неурядових організацій ETS Nо124, прийнята Радою Європи у Страсбурзі 

24 квітня 1986 року, Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових 

організацій в Європі 2002 року, Повідомлення Європейської комісії щодо 

розвитку культури консультацій та діалогу «Загальні принципи та 

мінімальні стандарти консультацій Комісії із 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), Керівні принципи щодо підтримки 

ЄС громадянського суспільства у країнах «розширення ЄС» (2014–2020 рр.), 

«Зелена книга у справі Європейської громадської ініціативи» (2009–

2010 рр.) та ін. 



 

Наголошується на важливості послідовного втілення в конституційному 

праві Україні міжнародних принципів і стандартів у сфері розвитку та 

функціонування громадянського суспільства на рівні: а) конституційної 

доктрини; б) конституційної практики; в) конституційної правотворчої 

діяльності. Зокрема, для реалізації положень Глави 26 Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС (2014 р.) і Плану заходів щодо її реалізації в 2014–2017 

роках пропонується прийняти Закон України «Про публічні консультації», 

який би уніфікував форми і методи взаємодії громадянського суспільства та 

його інститутів з органами публічної влади в Україні. Концептуальні 

положення цього Закону сформульовані в додатку А до дисертації. 

Підрозділ 1.4 «Категорія «громадянське суспільство» в українському та 

зарубіжному конституційному законодавстві» розкриває особливості 

застосування категорії «громадянське суспільство» в конституційному 

законодавстві України і інших зарубіжних держав. Починаючи із XIX ст. у 

конституційному праві здійснюється пошук оптимальних моделей 

унормування основ розвитку громадянського суспільства та механізмів його 

взаємодії з державою з метою захисту прав і свобод людини, її законних 

інтересів, а також утвердження верховенства права та демократії. 

При цьому в конституціях країн світу категорія «громадянське 

суспільство», а тим більше її визначення, практично не зустрічаються. 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 та ідеали розвитку і саморегуляції громадянського 

суспільства (плюралізм, демократичність, соціальна справедливість і 

терпимість та ін.) як найвищої конституційної цінності в країні. 

Аналіз конституційного законодавства України і зарубіжних держав 

дозволяє виокремити принаймні три моделі визначення сутності та змісту 

категорії «громадянське суспільство» в конституціях, які піддано у роботі 

детальному аналізу. 

Перша модель (декларативна) передбачає унормування 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 вирішенням суперечок мирними засобами» 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». 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 

створювати відповідні умови для розбудови громадянського суспільства 



 

(Болгарія, Іспанія, Португалія, Україна та ін.). Наприклад, чинна Конституція 

Болгарії у ст. 5 безпосередньо зобов’язує державу створювати умови для 

«вільного розвитку громадянського суспільства». Також ця модель передбачає 

конституювання правового статусу інститутів громадянського суспільства 

(громадських організацій, профспілок, організацій роботодавців, ЗМІ та ін.), 

хоча і встановлює обмеження щодо їх діяльності. 

Конституційні зобов’язання держави щодо сприяння розвиткові 

громадянського суспільства отримують свій розвиток 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. 

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). 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 усіх 

сфер суспільного життя. Натомість у країнах так званої «молодої демократії» 

конституції та акти конституційного законодавства стимулюють утвердження 

громадянського суспільства. Це, наприклад, може бути запровадження 

інституту квотування для жінок та національних меншин місць у легіслатурах. 

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, 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 та інститутів громадянського 

суспільства в управлінні державними справами, узгодивши їх із 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 і 

абстрактних цілей; 6) конституційні основи розвитку та функціонування 

громадянського суспільства мають посилюватися конституційними нормами 

про безпосередню, парципаторну і 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. 

Розділ 2 «Генезис конституційних основ громадянського суспільства в 

Україні» складається з чотирьох підрозділів, в яких досліджено та 

систематизовано передумови утвердження конституційних основ 

громадянського суспільства, зокрема і чинник утвердження багатоманітності 

форм власності; здійснено періодизацію становлення та розвитку конституційних 

основ громадянського суспільства в Україні, а також визначено шляхи і напрями 

їх удосконалення в конституційно-правових реаліях сьогодення. 

У підрозділі 2.1 «Передумови утвердження конституційних основ 

громадянського суспільства» проаналізовано основні причини, які обумовили 

утвердження і розвиток громадянського суспільства в Україні та за кордоном і 

закріплення основ його функціонування в конституційному законодавстві. 

Зазначається, що цьому 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. 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. 

Основними передумовами утвердження конституційних основ 

громадянського суспільства визначаються: цивілізаційний розвиток людства та 

удосконалення історичних форм співіснування та взаємодії громадян і громад; 

розвиток вчення про природне право та наукове обґрунтування принципів 

конституціоналізму (конституційне обмеження державної влади, 

невідчужуваність і непорушність природних прав людини, народний 

суверенітет та ін.); утвердження і 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 та механізмів взаємодії 

громадянського суспільства і держави у перших конституціях та 

конституційних актах; позитивний розвиток конституційної практики взаємодії 

громадянського суспільства і його інститутів із державою та ін. 

У підрозділі 2.2 «Багатоманітність форм власності як умова 

гармонійного розвитку громадянського суспільства» акцентується увага на 



 

важливості розвитку та захисту всіх форм власності в демократичному 

громадянському суспільстві. 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. 

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. 

Приватна власність є економічною основою громадянського суспільства, 

що, у свою чергу, не заперечує важливості інших форм власності – державної, 

комунальної та ін. Забезпечення рівності та захищеності всіх цих форм 

власності є 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» 

(О. Сімпсон і ін.). Тобто взаємодія громадянського суспільства та держави 

посилюється компонентом, який прийнято називати «бізнесом». 

У підрозділі 2.3 «Основні етапи становлення та розвитку 

конституційних основ громадянського суспільства в Україні» досліджено 

основні етапи генезису громадянського суспільства в Україні в контексті 

еволюції вітчизняного конституціоналізму та здійснено їх періодизацію. 

Виокремлено наступні з них: 

– перший етап (IX – XVII ст.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»; 

– другий етап (XVII – поч. XX ст.) визначається утвердженням 

козацьких громад за часів Козацької держави і закріпленням конституційних 

основ їх розвитку та збереження в 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); 

– третій етап (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; 

– 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; 

– 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; 

– шостий етап (1996–2004 рр.) характеризується 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.; 

– 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. і правових актах Кабміну 

«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 інститути громадянського 

суспільства, і переходом від декларованої до реальної багатоманітності 

інститутів громадянського суспільства; 

– восьмий етап (2010–2013 рр.) характеризується конституційною 

контрреволюцією та поверненням до президентсько-парламентської моделі 

республіки. Здійснюються спроби оптимізації механізмів залучення 

громадянського суспільства до участі в управлінні державними справами 

шляхом затвердження Президентом України у 2012 р. «Стратегії державної 

політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та 

першочергових заходів щодо її реалізації» та прийняттям постанови Кабміну 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» (2010 р.) та ін. 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; 



 

– 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. 

Здійснено характеристику особливостей розвитку та функціонування 

громадянського суспільства і його інститутів на кожному з виявлених етапів, а 

також специфіку конституційно-правового регулювання відповідних 

суспільних відносин. Робиться висновок про якісні трансформації 

громадянського суспільства під час Помаранчевої революції 2004 р. і 

Революції Гідності 2014 р., які отримали свій розвиток у конституційній 

правотворчій і правозастосовній діяльності. 

У підрозділі 2.4 «Шляхи і напрями удосконалення конституційних основ 

громадянського суспільства» проаналізовано основні тенденції щодо 

конституювання розвитку і функціонування громадянського суспільства в 

Україні та визначено шляхи і напрями удосконалення відповідних 

правотворчих та правозастосовних процесів. Відзначається, що 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 



 

держави у сфері захисту прав і свобод людини, утвердження верховенства 

права та демократії і запровадження «електронного врядування», утвердження 

PR-структур в органах державної влади і приватному секторі та GR-структур в 

інститутах громадянського суспільства і бізнесі, розвиток громадського 

телебачення тощо. 

Відзначається, 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 та пошук нових 

конструктивних форм і інститутів реалізації відповідного громадсько-

державного партнерства в конституційно-правовій площині. 

Розділ 3 «Конституційні функції та структура громадянського 

суспільства в Україні» складається з трьох підрозділів, в яких визначаються 

та систематизуються функції громадянського суспільства, досліджується 

внутрішня побудова громадянського суспільства та її складники – 

інституціоналізовані суб’єкти громадянського суспільства, здійснюється 

характеристика конституційно-правового статусу основних суб’єктів 

громадянського суспільства в Україні, досліджуються особливості їх 

конституційної правосуб’єктності. 

У підрозділі 3.1 «Конституційні функції громадянського суспільства в 

Україні» визначено поняття конституційних функцій громадянського 

суспільства та встановлено їх види, здійснено конституційно-правову 

характеристику основних функцій громадянського суспільства. 

Наголошується, що громадянське суспільство в XXI ст. – це не лише 

визначена соціальна активна спільнота, а насамперед сума легітимізованих 

функцій громадян і їх колективів щодо участі в захисті прав і законних 

інтересів людини, утвердження верховенства права та демократії, впливу на 

управління державними справами, участі у правотворчій і правозастосовній 

діяльності тощо. При цьому 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. Це дозволяє розрізняти соціальні (самоорганізаційну, комунікативну, 

функцію соціалізації індивідів тощо) і конституційно-правові, або ж 

конституційні, функції громадянського суспільства. 

Під конституційними функціями громадянського суспільства 

запропоновано розуміти основні види і напрями його діяльності у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства та держави, у формах і методах, передбачених 

Конституцією та законами України. 

У підрозділі сформульовано перелік конституційних функцій 

громадянського суспільства, а також здійснено їх системне дослідження. 

Обґрунтовується висновок, що система функцій громадянського суспільства 

визначає його внутрішню побудову та конституційно-правовий статус 

основних складників. 



 

У підрозділі 3.2 «Структура громадянського суспільства та її складові 

елементи» здійснено системний аналіз внутрішньої побудови громадянського 

суспільства, визначеного його структуру та виявлено основні складники. 

Відзначається, що громадянське суспільство має складну структуру, рівень 

диференціації якої є залежним від рівня розвиненості суспільства та держави. 

Якщо громадянським спільнотам за часів Античності та феодалізму були 

властиві лінійні структури, в основу яких було покладено соціальний статус і 

майновий стан їх членів, то громадянське суспільство в XX – XXI ст.ст. є 

складноструктурованим і багаторівневим. 

Це дозволяє виокремлювати різні моделі побудови громадянського 

суспільства. Зокрема, Б. Барбер виділяє три з них: а) ліберальну, що 

передбачає ототожнення громадянського суспільства з усім приватним 

сектором у цілому; б) коммунітарну, що розширює розуміння громадянського 

суспільства за рахунок таких соціальних спільнот, як сім’я, клан, братство 

тощо; в) трисекторну модель, коли поряд із приватним та публічним 

(державним) сектором співіснує громадський, що включає в себе всю 

сукупність суспільних об'єднань, які засновані на засадах рівності та 

добровільності членства. Аналізуються й інші погляди українських і 

зарубіжних науковців на структуру громадянського суспільства. 

Обґрунтовується висновок, що громадянське суспільство в Україні має 

складну, багаторівневу внутрішню побудову, яку піддано у підрозділі 

детальному дослідженню. 

Окрему вагу приділено дослідженню особливостей громадських 

об’єднань, які цілеспрямовано та системно захищають конституційні права 

учасників таких об’єднань і третіх осіб. Такі громадські об’єднання є 

результатом інституціоналізації громадянського суспільства і визначаються в 

Законі України «Про засади зовнішньої і внутрішньої політики» 2010 р., інших 

актах чинного законодавства як «інститути громадянського суспільства». Їх 

перелік на сьогодні унормовано в «Порядку сприяння проведенню громадської 

експертизи діяльності органів виконавчої влади», затвердженому постановою 

Кабміну від 5 листопада 2008 року № 976. Це: а) громадські організації; 

б) професійні спілки; в) творчі спілки; г) благодійні організації; ґ) релігійні 

організації; д) органи самоорганізації населення; е) недержавні ЗМІ; є) інші 

непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до 

законодавства. Але цей перелік буде неповним без урахування громадських 

рухів (citizenship), які утвердилися в 2013–2015 рр. в Україні як протестні та 

волонтерські рухи, а нині утверджуються в якості інститутів громадянського 

суспільства, рідше – політичні партії. 

Обстоюється і обґрунтовується думка про неможливість віднесення до 

інститутів громадянського суспільства політичних партій і органів місцевого 

самоврядування з огляду на мету їх створення та діяльності, що визначені в 

Конституції та законах України. 

У підрозділі 3.3 «Конституційно-правовий статус інститутів 

громадянського суспільства в Україні» визначаються поняття інституту 



 

громадянського суспільства і особливості конституційно-правового статусу 

основних 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. 

У підрозділі сформульовано визначення категорії «інститут 

громадянського суспільства». Відзначається, що за умови кризи довіри у 

суспільства до політичних партій, органів державної влади і 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. Обґрунтовуються 

пропозиції щодо вдосконалення законів України «Про волонтерську 

діяльність» від 19 квітня 2011 р., «Про громадські об’єднання» від 22 березня 

2012 р. та інших актів чинного законодавства в частині забезпечення автономії 

інститутів громадянського суспільства від державного контролю і посилення 

їх впливу на формування та реалізацію державної політики. 

Розділ 4 «Конституційно-правовий механізм взаємодії 

громадянського суспільства та Української держави» складається з трьох 

підрозділів, зміст яких розкриває конституційні принципи і форми взаємодії 

громадянського суспільства та його інститутів із Українською державою, 

законодавчі механізми сприяння держави розвиткові громадянського 

суспільства в Україні та форми і методи участі інститутів громадянського 

суспільства в управлінні державними справами. 

Підрозділ 4.1 «Конституційні принципи партнерства громадянського 

суспільства та держави» присвячено питанням визначення і систематизації 

керівних засад розвитку та функціонування громадянського суспільства на 

засадах партнерства з державою, закріплених у чинному конституційному 

законодавстві. 

Аналізуються погляди представників харківської школи 

конституційного права – Ю. Тодики, Ю. Барабаша, В. Речицького, Г. Берченка 

– щодо визначального характеру для всієї західної цивілізації принципу 

ідеологічного, політичного та економічного плюралізму і багатоманітності для 

розбудови громадянського суспільства. Також виявляються інші, похідні від 

плюралістичної ідеології, принципи буття громадянського суспільства, що 

отримали своє закріплення в конституціях і актах конституційного 

законодавства. 

Запропоновано авторське визначення конституційних принципів 

громадянського суспільства та виокремлено їх види. Зокрема, аналіз 

Конституції України дозволяє виявити наступні загальні принципи розвитку та 

функціонування громадянського суспільства: 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) 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. 

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». 

У підрозділі 4.2 «Законодавчий механізм сприяння держави розвиткові 

громадянського суспільства в Україні» відзначається, що конституційні 

принципи розвитку та функціонування громадянського суспільства отримують 

своє нормативне втілення в системі чинного законодавства щодо 

стимулювання державою розвитку останнього. 

Законодавчий механізм сприяння держави розвиткові громадянського 

суспільства є 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 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. 

Відзначається посилення національного механізму сприяння держави 

розвиткові громадянського суспільства міжнародним компонентом, а саме 

Рекомендаціями Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо 

правового статусу неурядових організацій у Європі № СМ/Rec (2007)14, 

іншими документами Ради Європи і ЄС, а також міжнародними договорами у 

сфері прав і свобод людини та рішень Європейського суду з прав людини. 

Водночас чинне конституційне законодавство щодо сприяння держави 

розвиткові громадянського суспільства, представлене указами Президента 



 

України, розпорядженнями та 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.), 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. 

Обґрунтовується необхідність прийняття Закону України «Про публічні 

консультації», його зміст і структура (додаток А) до дисертації. 

У підрозділі 4.3 «Конституційні форми участі інститутів 

громадянського суспільства в управлінні державними справами в Україні» 

відзначається, що 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 

(громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки і їх 

об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні ЗМІ 

та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані згідно з чинним 

законодавством). 

Виокремлено наступні конституційні, тобто такі, що передбачені 

Конституцією та актами чинного конституційного законодавства, форми 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 і уряду (лобіювання та адвокасі); 5) залучення наукового та 

експертного середовища із НАН України, НАПрН України, громадських 

організацій до розробки і експертизи проектів нормативно-правових актів та 

державно-управлінських рішень тощо. 

 

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 

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 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 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 р.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 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. 

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 суспільства та держави, 

у формах і методах, 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 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 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. 

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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АНОТАЦІЯ 

 

Лотюк О.С. Конституційно-правові основи розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. 

Формується теорія конституційно-правових основ розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в Україні, його взаємодії з 

державою у сфері захисту конституційних прав і свобод людини, утвердження 

демократії та верховенства права, а також обґрунтовуються пропозиції щодо 

вдосконалення відповідних положень Конституції та законів України. 

Обґрунтовується методологія перспективних досліджень проблем 

теорії та практики розвитку громадянського суспільства в Україні, а також 

аналізується позитивний досвід унормування досліджуваної категорії в 

міжнародному праві, українському та зарубіжному конституційному 

законодавстві. Запропоновано періодизацію генезису конституційних основ 

громадянського суспільства в Україні, характеризуються його основні 

етапи. 



 

Систематизуються конституційні функції громадянського суспільства, 

досліджується його структура, а також конституційно-правового статусу 

інститутів громадянського суспільства. Розкриваються сутність і зміст 

механізму взаємодії громадянського суспільства та держави в Україні. 

Ключові слова: громадянське суспільство, конституційні основи 

розвитку та функціонування громадянського суспільства, функція 

громадянського суспільства, інститути громадянського суспільства, 

громадські організації. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Лотюк О.С. Конституционно-правовые основы развития и 

функционирования гражданского общества в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2015. 

Формируется теория конституционно-правовых основ развития и 

функционирования гражданского общества в Украине, его взаимодействия с 

государством в сфере защиты конституционных прав и свобод человека, 

учреждения верховенства права и демократии, а также обоснованы 

предложения по усовершенствованию соответствующих положений 

Конституции и законов Украины. 

Обосновывается методология перспективных исследований проблем 

теории и практики развития гражданского общества в Украине, а также 

анализируется позитивный опыт унормирования исследуемой категории в 

международном праве, украинском и зарубежном конституционном 

законодательстве. Предложена периодизация генезиса конституционных 

основ гражданского общества в Украине, характеризуются его основные 

этапы. 

Систематизируются конституционные функции гражданского общества, 

исследуется его структура, а также конституционно-правовой статус 

гражданского общества. Раскрывается сущность и содержание механизма 

взаимодействия гражданского общества и государства в Украине. 

Ключевые слова: гражданское общество, конституционные основы 

развития и функционирования гражданского общества, функции гражданского 

общества, институты гражданского общества, общественные организации. 

 

ABSTRACT 

 

Lotiuk O.S. Constitutional and Legal Bases of the Development and 

Functionality of Civil Society in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Laws in speciality 12.00.02 – 

Constitutional Law; Municipal Law. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv.– Kyiv, 2015. 



 

The thesis deals with a comprehensive theory of constitutional and legal bases 

of the development and functionality of civil society in Ukraine, its government 

relations in the sphere of protection of constitutional human rights and freedoms, the 

establishment of the rule of law and democracy; the proposals for the improvement 

of provisions of the Constitution and laws of Ukraine about civil society partnership 

and its institutions with Ukraine have been put forward. 

Civil society is a historically formed, an integral system of independent and 

accomplished social relations and independent subjects within the government, 

which, basing on the principles of equal partnership with the state, legally ensure the 

realization and protection of constitutional human rights and freedoms and lawful 

interests of people, the establishment of democracy and the rule of law, as well as 

the participation in the state affairs administration, influence the constitutional and 

law-making and law-enforcement activity. Its essential features are self-governing, 

voluntary, self-sufficiency, pluralism, openness, etc. 

In this paper we have described the content and the features of constitutional 

and legal bases of civil society; the thesis contains theoretical generalization; it 

systematizes relevant studies by native and foreign constitutional lawyers about the 

essential features of constitutional status of civil society, its structural and functional 

bases. The methodology for the research perspectives of theoretical and practical 

issues of the development and functionality of civil society in Ukraine has been 

considered; the positive experience of explored category standardization in the 

Ukrainian and foreign constitutional legislation, first of all, in the legislation of E.U. 

member states, has been analyzed. 

A separate part of the thesis is devoted to the genesis of constitutional and 

legal bases of civil society in Ukraine in the context of the establishment and 

development of European Constitutionalism. The prerequisites for the establishment 

of the constitutional bases of civil society (the development of ideas and ideals of 

natural law and Constitutionalism; the establishment of diverse property forms, 

standardization of principles and collaborative mechanisms for civil society and the 

state in constitutions and constitutional acts, etc.) have been explored and 

systematized. The author’s periodization of the genesis of constitutional bases of 

civil society in Ukraine has been clarified; its main stages have been characterized. 

The author analyzes the ways and directions for the improvement of constitutional 

partnership principles of the civil society and Ukraine in the context of reformation 

of the Fundamental Law, set up in 2015 in the context of the Constitutional 

Commission’s work. 

The constitutional functions of civil society have been defined and 

systematized, internal organization of civil society and its components – 

institutionalized civil society subjects – has been explored; the characteristics of 

constitutional and legal status of the main subjects of civil society in Ukraine and its 

specificity of the constitutional legal personality have been considered and explored. 

The thesis deals with the essence and the content of collaborative mechanism 

of civil society and Ukraine; the components of this mechanism have been 

characterized. In particular, the legislative mechanisms of the development of civil 



 

society in Ukraine with the assistance of the state as well as the forms and the 

methods of participation of civil society institutions in state affairs administration, 

stipulated by the Constitution and the laws of Ukraine, have been analyzed. 

The research suggests theoretical and practical significance in contemporary 

constitutional and legal realities, because its theoretical and methodological 

principles can be used for the formation of a new collaborative partnership model of 

civil society and its institutions with the state and its embodiment in the current 

constitutional legislation and law enforcement practice. 

Key words: civil society, constitutional bases of the development and 

functionality of civil society, functions of civil society, civil society institutions, 

civil society organizations. 
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