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Вступ. Формулюючи проблему у її загальному вигляді та зв’язок із важливими 

науковими завданнями, вважаємо за необхідне зазначити, що сутнісною 

характеристикою сучасного демократичного суспільства називають теоретики 

права громадянське суспільство [1, C.178]. При цьому тривалий час проблеми 

громадянського суспільства залишаються предметом дискусій представників 

різних галузей науки – філософії, економіки, політології, юриспруденції. 

Неодноразово наголошувалося в літературі і про єдність процесу розвитку 

громадянського суспільства і приватного права [2, c.233 - 256], [3, C.52 - 67], що 

слід визнати важливим для усього подальшого напрямку дослідження. 

Найбільш повно ця думка знайшла своє втілення у формулюванні видатного 

цивіліста сучасності Н.С.Кузнєцової: «Переосмислення сутності і ролі держави 

і права, співвідношення цих важливих інститутів у сучасному суспільстві, 

усвідомлення необхідності якісних змін у самому суспільстві, які дозволять 

кваліфікувати його як громадянське, роблять актуальним дослідження у такому 

сенсі феномену цивільного права» [3, c.52]. Додамо лише, що сьогодні - це 

процес взаємозбагачення громадянського суспільства і права, їх послідовного 

само- і взаємовдосконалення. 

Основним елементом громадянського суспільства є людина і утворювані нею 

органи і організації, а структуру громадянського суспільства становлять 

соціальні інститути, покликані сприяти всебічній реалізації особи, її інтересів, 

устремлінь. 



Інтереси і потреби людини знаходять переважно свій вираз через ряд 

соціальних інститутів: у політичній сфері – партії, органи місцевого 

самоврядування, суспільно – політичні об’єднання, незалежні засоби масової 

інформації, різноманітні асоціації; в економічній – професійні спілки, асоціації 

підприємців, товариства захисту прав споживачів; у соціальній – сім’я, 

незалежні установи й організації освіти, дозвілля; у культурній – різноманітні 

творчі, наукові спілки, національно – культурні товариства, релігійні конфесії 

тощо. Цей перелік є лише приблизним, відображає найбільш впорядковані і 

усталені види таких інститутів. 

Спеціалісти у сфері теорії права стверджується, що саме громадянське 

суспільство не є інституційним феноменом поряд із такими однопорядковими 

суспільними інститутами, як держава, партія, громадська організація та ін. На 

їх думку, це не утворення, яке в інституційному сенсі чимсь відрізняється від 

суспільства як соціального феномена. Слід погодитись, що громадянське 

суспільство є характеристикою суспільства з точки зору його самоорганізації, 

ступеня розвитку демократії, дотримання й реалізації прав і свобод людини та 

громадянина, виконання людьми (як громадянами) своїх політичних обов’язків 

як носіїв суверенітету, як джерела влади, як свідомих суб’єктів політичної 

діяльності, як відповідальних за наслідки своїх дій, за майбутнє всього 

суспільства. Відтак, роблять висновок автори, громадянське суспільство не 

можна «побудувати», його можна утверджувати як нову якість політично 

організованого суспільства, як середовище демократії, свободи і 

відповідальності і за долю держави і нації [4, c.179]. 

Актуальність проблеми. Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання проблеми даного дослідження і на які спирається автор, 

дозволяють стверджувати, що громадянське суспільство неможливе у 

нецивілізованому суспільстві, яке ще не створило державу, що свідчить, на 

переконання істориків, не тільки про його незрілість і недорозвиненість, але і 

про відсутність навіть таких понять як громадянин чи громадянство. Зрозуміло, 



що за такої логіки не слід шукати адекватного наукового аналізу змісту 

громадянського суспільства у періоди рабовласництва чи феодалізму. 

Втім, навіть фрагментарний погляд на історію людства дає переконливі 

приклади одвічного прагнення людства до свободи, рівності, загального блага, 

а також до громадянського суспільства. Серед пам’яток філософської і правової 

думки різних епох ми знаходимо такі твори як «Політика» Аристотеля, 

«Держава» Платона та інші численні роботи давньогрецьких мислителів, 

філософські трактати періоду Відродження, роботи Томаса Гоббса, Гуго 

Гроція, Джона Локка, Шарля Монтескьє, Жан –Жака Руссо. Важливо 

враховувати також, що як окремий термін «громадянське суспільство» став 

використовуватися офіційно лише з ХУІІІ ст., розірвавши нарешті тривалий час 

існуючий у свідомості людства зв’язок держави і суспільства. 

На справді таке розмежування відбулось у більш віддалені часи, оскільки 

держава виникла і розвивалась як певна форма організації суспільства. При 

цьому прогресивні мислителі наступних епох наполягали на недоцільності 

повного ототожнення цих понять. Не створивши ще ґрунтовного теоретичного 

базису у цьому питанні, такі видатні філософи, економісти, історики і 

правознавці як І. Кант, В.Гумбольт, В.Ф.Гегель, К.Маркс, Ф.Енгельс, М.Вебер 

та багато інших вже розрізняли їх.  

Що ж собою являє громадянське суспільство в історичному ракурсі розуміння 

представників попередніх епох? Якщо узагальнити, можна побачити наступне: 

По – перше, ще до початку ХХ століття склалось певне уявлення про 

громадянське суспільство як про особливу сферу правовідносин, приватну, 

цивільну, в якій, окрім офіційних інститутів, існують свої інститути, певний 

уклад життя – сфера реалзації прав і інтересів окремих індивідів і їх об'єднань, 

сфера задоволення найнеобхідніших, суттєвих потреб людини, громадян і 

суспільства в цілому. По – друге, права людини почали розглядатися як права 

члена громадянського суспільства, а його індивідуальна свобода – як основа 



громадянського суспільства, а його індивідуальна свобода – як основа 

громадянського суспільства. У сфері громадянського суспільства виникають 

позадержавні, позаролітичні відносини. По – третє, громадянське суспільство 

стало визначатися як сукупність вільних і рівноправних громадян і відносин, 

які між ними виникають – економічних, соціальних, майнових. Відносин 

власності, а також відносин в інших сферах – моральній, культурній, сімейній, 

побутовій, релігійній, мистецтві та інших сферах. 

Проблемам громадянського суспільства, аналізу питань різного роду 

соціальних, політичних тощо утворень, зокрема і громадських об’єднань 

присвячували свої роботи на протязі останніх років такі видатні вітчизняні і 

зарубіжні цивілісти і представники інших галузей правової науки як Т.Боднар, 

В.Борисова, Р.Дарендорф, О.Дзера, О.Івченко, Н. Кузнєцова, О.Кохановська, 

Ю.Кульчицький, Р.Майданик, В.Сабанадзе, І.Спасибо – Фатєєва, І.Венедіктова, 

Р.Стефанчук, Ю.Оборотов, Н.Оніщенко, О.Пушкін, І.Кресіна, О.Скакун, 

О.Стойко, Я.Шевченко, В.Яроцький, Є.Харитонов, О.Харитонова, 

О.Отраднова, Н.Толкачова, Ю.Шемшученко, В.Луць, М.Галянтич, В.Васильєва 

та ряд інших. 

Між тим, в цивілістичній літературі досі не аналізувалися достатньо 

повно такі проблеми як поняття, історичні витоки, ознаки, структура, 

принципи громадянського суспільства, особливо в умовах сучасного розвитку 

України, роль держави, фізичних та юридичних осіб у цих процесах.  

Виходячи із вищезазначеного, метою даної публікації є аналіз 

переважно з цивілістичних позицій проблем поняття і змісту, ознак і структури 

такого багатогранного явища як громадянське суспільство, його ролі в 

реалізації завдань цивільного права, його а також впливу на підвищення 

активності фізичних і юридичних осіб у його розбудові в складних умовах 

розвитку сучасної України, формулювання власних висновків щодо цивільно - 

правових основ громадянського суспільства.  



Виклад основного матеріалу. В літературі ми знаходимо підтвердження 

тому, що громадянське суспільство виникає тільки там і тільки тоді, де і коли 

інститут держави вже не здатний оптимально виконувати функції регулятора 

суспільних відносин; де визріли передумови громадянського компромісу і 

світоглядного плюралізму; де створюється сукупність суспільних інститутів, 

які мають власний статус і які здатні до рівноправного діалогу з інститутом 

держави, здатних протидіяти політичній експансії держави, бути її противагою, 

стримувати її прагнення до монополії, перетворенню із системи забезпечення 

розвитку суспільства в систему самозабезпечення; де авторитет влади суттєвим 

чином корегується станом громадянського суспільства [5, c.31]. 

Особливу актуальність ідеї громадянського суспільства набули для 

громадян колишнього радянського простору, оскільки в буремні часи змін 

виникла необхідність знайти витоки і історичні зв’язки з процесами світового 

рівня у відповідних країнах, довести єдність загальнолюдського процесу 

розвитку, прагнення людства до суспільного прогресу. Відновлення ринкової 

інфраструктури, необхідної для нового правопорядку, послужило передумовою 

для активізації процесу переходу від тоталітаризму до демократії, а це, у свою 

чергу, сприяло формуванню правової держави і громадянського суспільства. 

На думку Н.М.Оніщенко, треба також враховувати, що «соціальні та 

політичні переваги комунікаційної моделі громадянського суспільства 

порівняно з їх «жорсткими» державними аналогами вітчизняного типу на 

початку перебудовних процесів спричинили появу в демократичних колах 

певних ідеалістичних уявлень. Гласність, проголошену для активізації 

громадян, почали розглядати як громадянське суспільство, здатне відсторонити 

контроль держави, як її реальну «демократичну заміну» [6, c.326]. Реформатори 

вимагали перебудови всіх сфер під лозунгом «Менше держави!» А тому 

знищення державного регулювання розглядалося на початку 90-х років 

минулого сторіччя як головний напрям реформ [7, c.535 - 556]. 



Ю.В.Сабанадзе слушно звертає увагу на те, що унаслідок часто 

непродуманих перетворень практичні процеси несподівано виявилися далекими 

від запрограмованих теоретичних конструктів [8, c. 3-10]. Головну причину 

цього спробували пояснити вчені, вказавши на некоректну інтерпретацію 

реформаторами особливостей взаємовідносин (комунікативних засад) держави, 

державної влади та громадянського суспільства в Україні. На їх думку, 

діяльність держави можна успішно, демократично коригувати за допомогою 1) 

суб’єктів, 2) інститутів і 3) структур громадянського суспільства. Але не можна 

при цьому позбавити державу ролі в організації вітчизняного соціального 

простору та підмінити її громадянським суспільством [6, c.329]. Можна 

погодитися з цього приводу в тому, що саме принцип соціального та 

політичного балансу у взаємовідносинах держави та громадянського 

суспільства має стати наріжним при виправленні та корекції нестабільної 

політичної ситуації. 

Складність полягає, так само, як і раніше, в тому, що в доктрині права не 

опрацьовано єдиного розуміння поняття і сутності громадянського суспільства, 

а сама категорія є, скоріше, умовною даниною спільного розуміння того, що не 

громадянського суспільства взагалі існувати не може. 

«Про громадянське суспільство останніми роками написано багато праць 

– як статейних, так і монографічних. Утім, аналіз цього явища вражає не тільки 

розмаїттям, але й суперечливістю. Громадянське суспільство можна вважати 

розмитим поняттям, адже кількість його визначень (дефініцій) важко 

підрахувати. Проте деякі автори вважають, що всі дефініції функціональні, а 

відсутність єдиного визначення, навпаки, є перевагою  погляду майбутніх 

дослідних проектів. І це, можливо, відповідає дійсності» [6, C.328 - 329]. 

На думку А.А.Гусейнова: «Усе, що надруковано про громадянське 

суспільство, має за основу дві позиції: за громадянське суспільство та проти 

нього. «За» виступає ліберальний (і соціал – демократичний) проект, «проти» - 

консервативний (і просоціалістичний). Тим самим визнано, що в оцінці 



громадянського суспільства вирішальною є не змістова характеристика 

предмета, а ідейна диспозиція щодо нього» [9]. 

Н.М.Оніщенко справедливо звертає увагу на роль держави як базового 

елемента української політичної системи, що відповідає за збереження 

цілісності суспільства та забезпечення його нормальної життєдіяльності. При 

цьому вірно також і її зауваження щодо того, що оголошення прав людини 

магістральною проблемою сьогодення, визнання інтересів особистості більш 

вагомими, ніж інтереси суспільства і держави, є класичним постулатом 

доктрини громадянського суспільства. Однак, дискусійними слід визнати 

висновки, що вищезазначене  не означає і не може означати послаблення ролі 

держави у захисті та охороні особистості і що права людини можуть бути 

гарантовані тільки в умовах сильної держави, яка в змозі управляти 

суспільством та позитивно впливати на особистість [6, c. 330 - 331].  Це можна 

визнати вірним лише за умови розроблення інституту юридичної 

відповідальності держави перед суспільством і особою, про що детально 

йшлося у ряді публікацій [10]. 

Н.С.Кузнєцова з цього приводу зазначає, що «термін «громадянське 

суспільство» набув в науковій літературі свій особливий зміст і в сучасному 

трактуванні виражає певний тип (стан, характер) суспільства, його соціально – 

економічну, політичну і правову природу, ступінь зрілості, розвиненості. 

Іншими словами, громадянське суспільство є найбільш високим ступенем 

розвитку соціальної спільноти і відповідає ряду опрацьованих історичним 

досвідом критеріїв» [2, c. 233 - 234]. В розумінні автора, громадянське 

суспільство – це «соціальна спільнота з достатньо багатогранними і 

розвинутими зв’язками, яка формує умови і можливості для всебічного і 

гармонійного розвитку особистості. У центрі такого товариства завжди 

знаходиться людина. Всі інші складові слугують єдиній меті – забезпеченню 

гармонійного існування всіх і кожного. В той же час кожна людина в умовах 

громадянського суспільства ініціативний і відповідальний за все, що 



відбувається. У зв’язку з цим навряд чи можна собі уявити, що громадянське 

суспільство може бути побудовано «ззовні» - будь – якими гіпотетичними 

сторонніми силами…Мабуть, найскладніше завдання – подолати суспільну 

апатію» [10, c.1, 14 ]. 

Загалом, поняття це є для вітчизняної самосвідомості досить новим 

поняттям, яке недостатньо розроблене у законодавстві, в тому числі – у 

Конституції України, за виключенням ряду елементів, які складають зміст 

поняття, що цікавить: ринкова економіка, приватна власність, політичний 

плюралізм, права людини і громадянина, свобода слова, багатопартійність 

тощо. 

Дефініцію громадянського суспільства І.Кресіна та О.Стойко виводять із 

розуміння сукупності інститутів, що реалізуються переважно поза сферою 

діяльності держави, та соціальних спільнот (груп, колективів), об’єднаних 

специфічними інтересами (економічними, етнічними, культурними тощо).[4, 

c.178 ]. 

В сучасній зарубіжній літературі це «суспільство, здатне протидіяти 

державі, контролювати його діяльність, здатне вказати державі її місце, 

тримати його «в узді». Говорячи іншими словами, громадянське суспільство – 

це суспільство, здатне зробити свою державу правовою. Між тим це не означає, 

що громадянське суспільство тільки тим і займається, що бореться з державою. 

В межах принципу соціальності, тобто соціальної держави, громадянське 

суспільство дозволяє державі активно втручатися у соціально – економічні 

процеси. Інша справа, що воно не дозволяє державі підім’яти себе, зробити 

соціальну систему тоталітарною» [12, C.535]. Втім, оскільки в умовах 

громадянського суспільства держава продовжує відігравати важливу роль 

особливої політична організації, яка використовує специфічний перелік засобів 

для вирішення важливих питань життя суспільства, серед яких правоохоронні 

органи, армія, суди, оподаткування та інші, можна вести мову про актуальність 

так званої «теорії суспільного мандату». Згідно останньої громадянське 



суспільство делегує державі перелік найважливіших функцій: забезпечення 

безпеки у всіх сферах життєдіяльності суспільства, гарантія додержання 

основних прав і свобод людини, регулювання економічних процесів тощо. 

Логічно, виходячи із цього, якщо суспільство буде висувати до держави вимоги 

неухильного дотримання принципу законності, наслідком якого є реальна 

правова держава. Описаний стан неможливий в умовах, коли держава фактично 

ігнорує «суспільний мандат» і створює умови для утвердження беззаконня, 

нехтування правами своїх громадян, знецінення державних інститутів, що, в 

свою чергу, стає підґрунтям для масових протестів, корупції, моральної 

деградації чиновництва. 

Єдино вірним висновком із сказаного може бути необхідність 

ефективного суспільного контролю за діяльністю держави і кожним державним 

органом і чиновником. Однією із функцій держави як організації публічної 

влади є певною мірою задоволення приватного інтересу. 

Таким чином, визначаючи основні ознаки громадянського суспільства, 

слід, перш за все, звернути увагу на те, що це суспільство з розвинутими 

економічними, правовими, політичними і культурними відносинами між його 

членами. При цьому найбільш характерні для громадянського суспільства 

ознаки зосереджені на сьогодні у ЦК України [13], який вже друге десятиріччя 

забезпечує не тільки функціонування, але і поступальний розвиток 

громадянського суспільства. «Самостійність, незалежність, ініціативність 

приватних осіб можна забезпечити лише за умови визнання природного, 

об’єктивного (наднормативного) характеру громадянських прав в якості тих, 

які визначаються життям», - зазначається в літературі, і з цього робиться 

важливий висновок про те, що майнові і немайнові відносини, засновані на 

юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності його 

учасників, складають як предмет цивільно – правового регулювання, так і 

основу громадянського суспільства [2, c. 237]. 



До цього часу в Україні не існує законодавчо закріплених принципів 

громадянського суспільства, що пояснюється неможливістю у законі 

безпосередньо закріпити повний їх перелік, оскільки залишається предметом 

дискусій юристів, економістів, філософів як уявлення про цей феномен, так і 

напрями його побудови і розвитку. Спрощувати цей пошук і обмежувати його 

навіть самим детальним визначенням у законодавстві безперспективно. 

Втім слід погодитися з Н.С.Кузнєцовою, яка стверджує, що незалежно від 

національної специфіки, регіональних особливостей і т. ін. можна говорити про 

наявність загальних основ (принципів) функціонування громадянського 

суспільства і називає такими: економічну свободу, поліформію власності, 

ринковий характер розвитку економіки; беззаперечне визнання і захист 

природних прав людини і громадянина; легітимність і демократичний характер 

влади; рівність усіх перед законом і правосуддям, надійна юридична 

захищеність особистості; правова держава, побудована на принципі розподілу 

влади і взаємодії її окремих гілок; політичний і ідеологічний плюралізм, 

наявність легальної опозиції; свобода слова, думки, незалежність засобів 

масової інформації, невтручання держави у приватне життя громадян, їх 

взаємні права, обов'язки і відповідальність; класовий мир, партнерство і 

національна згода; ефективна соціальна політика, яка забезпечує належний 

рівень життя людей. Автор вірно зазначає, що наведений перелік основних 

принципів не є вичерпним і може бути продовжений і деталізований [2, c. 237]. 

Зазначені принципи перекликаються із закріпленими у ст..3 ЦК України 

основними началами цивільного права, серед яких: неприпустимість вільного 

втручання у сферу особистого життя фізичної особи; неприпустимість 

позбавлення права власності, крім випадків, передбачених виключно законом; 

свобода договору, свобода підприємництва, забезпечення судовим захистом у 

випадку порушення права, добросовісність, розумність, справедливість. 

На переконання розробників ЦК України «саме через інститути, конструкції 

і механізми цивільного права як права приватного у суспільстві реалізуються ті 



принципи, ідеї і начала, які роблять це суспільство громадянським. і як певний 

стан характеризується взаємодією трьох принципів: 

1) Загальновизнаного егалітарного права, яке передбачає певний мінімум 

свобод для кожної людини, закріплену законом рівність прав, обов’язків і 

відповідальність громадян (правова сфера); 

2) Приватної власності (економічна сфера); 

3) Загально визнаної внутрішньої свободи людини (сфера особистого, 

духовного)» [2, c.238]. 

На думку ряду науковців, громадянське суспільство реалізується у вигляді 

сукупності неурядових інститутів і самоорганізованих посередницьких груп, 

здатних до організованих і відповідних колективних дій на захист суспільно 

значущих інтересів у межах заздалегідь установлених правил громадянського 

або правового характеру [4, c. 178]. 

Втім навіть громадянське суспільство як найбільш довершена сучасні форма 

не може розглядатися як довершена і стала. 

Слід зазначити, що сучасна наука не вдається до критики моральної 

свідомості та самосвідомості громадянського суспільства, а вивчає, пояснює і 

аргументує необхідність і пріоритетність їх основ, найкращих проявів. Більше 

того, громадянське суспільство саме може виступати своєрідним моральним 

прикладом, що формує нову етику. Так, наприклад, любов до ближнього 

характеризується як природна мораль. На думку науковців, соціуму потрібно 

примиритися з відсутністю одного спільного ідеалу [9]. 

Переконливо висловлюється з приводу важливої ознаки становлення 

гуманістичної моралі громадянського суспільства в Україні як співвідношення 

національних і загальнолюдських пріоритетів, Н.М.Оніщенко. На її думку, 

українська культура і суспільна думка завжди має гуманістичне підґрунтя і у 

світі, що глобалізується [6, c.333]. Вчені також підкреслюють, що важливо не 

втратити гуманістичний антропологічний потенціал, а саме, принципи сімейної 



традиційної етики, естетичного сприйняття навколишньої дійсності, 

небайдужого ставлення до страждань іншого, православної релігійної моралі та 

інші.. з метою встановлення гуманістичних моральних орієнтирів 

громадянського суспільства [14, c.551 - 560]. 

В літературі неодноразово наводилася ще одна особливість, підмічена 

М.Вебером – різниця в «етиці переконання» та «етиці відповідальності». Перша 

може бути охарактеризована як мораль святих, тобто така, яка ґрунтується на 

абсолютних цінностях, інша – є проявом складності відносин між засобами і 

цілями, або інакше – етика політиків. Навівши в своїй роботі думку 

вищенаведеного автора, Р.Дарендорф з цього приводу задається питанням, чи 

реально віднайти точки дотику цих двох етик [15, c. 4 - 10]. 

Структуру громадянського суспільства можна розглядати з точки зору 

соціальної, економічної, політичної, а також, як ми переконалися вище, - 

моральної, етичної тощо. 

Так, з точки зору соціальної структури, для громадянського суспільства 

характерна багатоманітність соціальних груп і прошарків, а основою є середній 

клас. 

В економічній площині громадянське суспільство означає, що кожен індивід 

є власником, реально володіє засобами, необхідними людині для її нормального 

існування. Він вільний у виборі форм власності, визначенні професії і виду 

праці, розпорядженні результатами своєї праці. 

У соціальному плані приналежність індивіда до певної соціальної спільноти 

(сім’ї, класу, нації) не є абсолютною. Він може існувати самостійно, має право 

на достатньо автономну самоорганізацію для задоволення своїх потреб та 

інтересів. 

Політичний аспект свободи індивіда як громадянина полягає в його 

незалежності від держави, тобто можливості бути членом партії, праві брати 

участь у виборах органів державної влади і місцевого самоврядування тощо.  



Отже, характерною рисою громадянського суспільства в науковій літературі 

називають плюралізм, який проявляється у всіх сферах: економічній – 

різноманіття форм власності (приватна, акціонерна, кооперативна, державна); у 

соціальному і політичному – наявність широкої і розвиненої мережі суспільних 

утворень, в яких індивід може проявити і захистити себе; культурній – 

забезпечення світоглядної свободи, виключення дискримінації за ідеологічними 

мотивами, толерантне ставлення до різних релігій, протилежних поглядів [4, 

C.179]. 

Заслуговує, між тим, на підтримку положення про те, що громадянське 

суспільство як таке належить не до державно – політичної, а головним чином 

до економічної і особистої, приватної сфери життєдіяльності людей; 

відносинам, які реально виникають між ними. Дійсно, це вільне, демократичне, 

правове, цивілізоване суспільство, де немає місця режиму особистої влади, 

волюнтаристським методам правління, класовій ненависті, тоталітаризму, 

насиллю 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 прошарків [ 2, C.238]. 

Спеціалісти у сфері теорії права стверджують, що громадянське суспільство 

не є інституційним феноменом поряд із такими одно порядковими суспільними 

інститутами, як держава, партія, громадська організація. На їх думку, це не 

утворення, яке в інституційному сенсі чимсь відрізняється від суспільства як 

соціального феномена. Громадянське суспільство є характеристикою 

суспільства з точки зору його самоорганізації, ступеня розвитку демократії, 

дотримання й реалізації прав і свобод людини та громадянина, виконання 

людьми (як громадянами) своїх політичних обов’язків як носіїв суверенітету, як 

джерела влади, як свідомих суб’єктів політичної діяльності, як відповідальних 

за наслідки своїх дій, за майбутнє всього суспільства. Відтак, роблять висновок 

автори, громадянське суспільство не можна «побудувати», його можна 



утверджувати як нову якість політично організованого суспільства, як 

середовище демократії, свободи і відповідальності і за долю держави і нації [4, 

C.179]. 

Сьогодні справедливо вважається, що громадянське суспільство створює 

державу, а не навпаки.  

Так, на думку ряду науковців, громадянське суспільство реалізується у 

вигляді сукупності неурядових інститутів і самоорганізованих посередницьких 

груп, здатних до організованих і відповідних колективних дій на захист 

суспільно значущих інтересів у межах заздалегідь установлених правил 

громадянського або правового характеру [4, C.178]. 

Саме інститути громадянського суспільства, такі як сім’я, церква, школа, 

інші спільноти, різного роду добровільні організації і союзи, мають засоби 

впливу на окремого індивіда для дотримання цим індивідом загальновизнаних 

моральних норм [2, C.238]. 

Одним із шляхів досягнення соціальної справедливості слід визнати 

удосконалення системи соціального регулювання, оскільки без належної 

соціальної регуляції можливі все більш жорсткі протистояння з порушеннями 

соціальної регуляції, поняття і види якої досліджувалися в науці досить 

детально [16, C.34 - 45]. Слід враховувати також і те, що за певних умов 

дисфункції у розвитку ряду соціальних норм може бути наслідком деформації 

іншої групи соціальних норм. Найбільше це стосується правових і моральних 

норм суспільства. В цьому сенсі лише глибоке особистісне усвідомлення 

кожним членом суспільства важливості, наприклад, громадянських чеснот, є 

запорукою перемоги на шляху позитивного розвитку національної спільноти в 

цілому. 

Додамо також такий чинник як розуміння значення в Україні християнської 

моралі. Так, О.Івченко висловив переконання в тому, що «необхідно дуже 

уважно поставитися до вивчення громадянського потенціалу формування і 



утвердження християнської моралі, до використання інтегративних і ціннісних 

можливостей християнства, які здатні долати певні негативні чинники, що 

визнчають політичне і соціальне життя спільноти, яка перебуває на 

трансформаційній стадії розвитку» [14, C.551 - 560]. 

Таким чином, вірним слід визнати і висновок теоретиків вітчизняного права 

про те, що, зважаючи на доволі високу довіру населення до морального 

авторитету церкви, принципи громадянської активності та гідності, гуманізму 

та справедливості, які є основою міцного громадянського суспільства, будуть 

швидше сприйняті українським суспільством, якщо матимуть християнське 

світоглядно – етичне обґрунтування [6, C.336 - 337]. 

Звертає на себе увагу схожість соціальних функцій моралі, традицій, звичаїв і 

функцій права. Існує лише певна різниця у механізмі і рівнях соціального 

регулювання, водночас завдання в них однакове – упорядкування суспільних 

відносин. Причому, виявляючи своє соціальне призначення право і соціальні 

норми іншого порядку вирізняються своїм функціональним призначенням – 

економічним, політичним, ідеологічним, виховним, регулятивним або 

охоронним. Кожен вид має і своєрідність, хоча складає системну цілісність. 

Безумовно, особливо важливе значення у реалізації прав людини, 

формуванні сучасного правового і громадського світосприйняття має 

можливість створення об'єднання громадян. Сьогодні неможливо навіть уявити 

суспільне життя без таких учасників відносин як об’єднання громадян, які є 

тією правовою конструкцією, яка покликана вирішувати найважливіші 

завдання суспільства в цілому і його індивідів зокрема. Людина посилюється, 

приймаючи участь у такому утворенні, а вони в свою чергу – потужно 

підтримують те, що здобуло назву інфраструктури громадянського суспільства. 

Яскравим прикладом боротьби людей за свої права в усі часи існування 

держави, прагнення втілити свою волю стала зокрема історія появи і розвитку 

добровільних спілок, тому можна стверджувати, що стан розвиненості 

об’єднань громадян у суспільстві і ступінь їх підтримки державною владою – 



це лакмусовий папірець демократизації суспільства, стану свободи і захисту 

прав особистості. Стабільністю і порядком у відносинах між людьми та їх 

об’єднаннями суспільство завдячує, на переконання вчених, соціальним 

нормам, оскільки обираючи той чи інший варіант поведінки, людина 

усвідомлює коло своїх прав і обов’язків, щоб стати учасником відповідних 

відносин [6, C.338]. 

І.М.Кучеренко визначає об;єднання громадян як добровільне громадське 

формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації 

громадянами своїх прав і свобод і незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, 

фонд, спілка тощо) [1, C.544]. 

В доктрині цивільного права, перш за все, обговорюється розуміння 

непідприємницького товариства, максимально наближені до законодавчого. 

Відомо, що в цивільному праві непідприємницьким товариством є організація, 

яка має статус юридичної особи, створена шляхом об’єднання фізичних та/або 

юридичних осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві, що не 

має на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між 

учасниками [17, C.437].  

Правовий статус, порядок утворення та діяльності непідприємницьких 

товариств, права та обов’язки засновників та учасників таких організацій, 

порядок формування органів управління цими організаціями, набуття та 

використання коштів та майна, а також форми їх контролю визначається 

законодавством України. Непідприємницькі товариства діють на принципах, які 

вказують на генетичну їх єдність із громадянським суспільством, яке 

охарактеризоване нами вище: рівності перед законом, свободи об’єднання, 

рівноправності учасників, добровільності вступу та свободи виходу, 

самоврядування, законності, відкритості діяльності, доступності установчих 

документів, вільного вибору напрямів діяльності не підпорядкування владі та 

ін. 



Один із принципів з огляду на це, слід визнати особливо важливим. 

Принцип не підпорядкування владі виявляється в тому, що органи державної 

влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи 

або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, не 

належать до неприбуткових організацій, а в контексті ст..81 ЦК України вони є 

юридичними особами публічного права. Крім того, втручання органів 

державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування у 

діяльність непідприємницьких організацій не дозволяється [17, C.437]. 

Висновки. 

Проаналізувавши сутність сучасного демократичного суспільства як 

громадянського суспільства, зокрема, з точки зору цивілістичної доктрини, 

можна зробити наступні висновки і запропонувати перспективні напрями для 

подальших досліджень: 

-  тривалий час проблеми громадянського суспільства залишаються 

предметом дискусій представників різних галузей науки, зокрема 

юриспруденції, цивільного права, а процес розвитку громадянського 

суспільства і приватного права має єдині витоки і напрямки, що слід 

визнати важливим для цивілістичних досліджень;. сьогодні 

спостерігається процес взаємозбагачення громадянського суспільства і 

права, їх послідовного само- і взаємовдосконалення; 

- основним елементом громадянського суспільства є людина і 

утворювані нею органи і організації, а структуру громадянського 

суспільства становлять соціальні інститути, покликані сприяти 

всебічній реалізації особи, її інтересів, устремлінь; інтереси і потреби 

людини знаходять переважно свій вираз через ряд соціальних 

інститутів: у політичній сфері – партії, органи місцевого 

самоврядування, суспільно – політичні об’єднання, незалежні засоби 

масової інформації, різноманітні асоціації; в економічній – професійні 

спілки, асоціації підприємців, товариства захисту прав споживачів; у 



соціальній – сім’я, незалежні установи й організації освіти, дозвілля; у 

культурній – різноманітні творчі, наукові спілки, національно – 

культурні товариства, релігійні конфесії тощо. Цей перелік є лише 

приблизним, відображає найбільш впорядковані і усталені види таких 

інститутів; 

- громадянське суспільство є характеристикою суспільства з точки зору 

його самоорганізації, ступеня розвитку демократії, дотримання й 

реалізації прав і свобод людини та громадянина; проблемам 

громадянського суспільства, аналізу питань різного роду соціальних, 

політичних тощо утворень, зокрема і громадських об’єднань 

присвячували свої роботи на протязі останніх років такі видатні 

вітчизняні і зарубіжні цивілісти і представники інших галузей правової 

науки; 

- поняття, історичні витоки, структура громадянського суспільства і 

місце в ньому громадських об’єднань, елементи цієї структури і їх 

вплив на мету і завдання громадських об’єднань в умовах сучасного 

розвитку України, роль держави, фізичних та юридичних осіб у цих 

процесах – перспективні напрями цивілістичних та інших галузевих 

досліджень;  

- проблеми поняття і змісту, структури такого багатогранного явища як 

громадянське суспільство з цивілістичних позицій, його ролі в 

реалізації завдань цивільного права, а також його впливу на 

підвищення активності фізичних і юридичних осіб у створенні і 

модернізації діяльності громадських організацій в складних умовах 

розвитку сучасної України, формулювання висновків щодо змісту і 

цивільно - правових основ такої діяльності – не тільки завдання даної 

публікації, але і перспективний напрямок подальших досліджень; 

- громадянське суспільство виникає тільки там і тільки тоді, де і коли 

інститут держави вже не здатний оптимально виконувати функції 

регулятора суспільних відносин; де визріли передумови 



громадянського компромісу і світоглядного плюралізму; де 

створюється сукупність суспільних інститутів, які мають власний 

статус і які здатні до рівноправного діалогу з інститутом держави; 

структуру громадянського суспільства можна розглядати з точки зору 

соціальної, економічної, політичної, а також моральної, етичної тощо; 

- особливо важливе значення у реалізації прав людини, формуванні 

сучасного правового і громадського світосприйняття має можливість 

створення об'єднання громадян, які є тією правовою конструкцією, яка 

покликана вирішувати найважливіші завдання суспільства в цілому і 

його індивідів зокрема; об’єднання громадян – це, перш за все, 

добровільне громадське формування, створене на основі єдності 

інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод і 

незалежно від назви (асоціація, рух, фонд, конгрес,спілка тощо); 

- непідприємницькі товариства діють на принципах, які вказують на 

генетичну їх єдність із громадянським суспільством, яке 

охарактеризоване нами вище: рівності перед законом, свободи 

об’єднання, рівноправності учасників, добровільності вступу та 

свободи виходу, самоврядування, законності, відкритості діяльності, 

доступності установчих документів, вільного вибору напрямів 

діяльності не підпорядкування владі та ін. 
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