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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВИХ 

ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 
Зараз громадянське суспільство стало важливим питанням 

конституційних відносин, хоча зміст та обсяг його правосуб'єктності 
зараз обговорюється законом. У сучасній конституційно-правовій 
реальності проблема становлення та розвитку громадянського 
суспільства в Україні викликає особливий інтерес для науковців та 
громадських активістів. Для вирішення цієї проблеми на цьому етапі та 
в майбутньому потрібно відповісти на питання про природу 
громадянського суспільства й основні тенденції його розвитку в Україні. 

Проблеми практики та теорії у розбудові та розвитку 
громадянського суспільства та його інститутів – є традиційною 
темою наукових досліджень економістів, філософів, юристів, 
соціологів та політологів. У сучасному конституційному праві 
питання виникнення громадянського суспільства розглядалися в 
окремих розділах у монографіях В. Нестеровича «Вплив 
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громадськості на прийняття нормативно-правових актів» (2014 р.) 
[4], П. Любченка «Конституційно-правові основи розвитку місцевого 
самоврядування як інституту громадянського суспільства» (2006 р.) 
[3], О. Лотюк «Конституційні засади розвитку та функціонування 
громадянського суспільства в Україні» (2015 р.) [2] і Г. Берченка 
«Громадянське суспільство в Україні: конституційний аспект» (2014 р.) 
[1]. Деякі аспекти цього питання можна побачити і в працях таких 
конституційних дослідників, як А. Янчук, О. Батанов, О. Ващук,  
Ю. Барабаш, М. Козюбра, В. Ковальчук, А. Колодій, Р. Максакова,  
А. Крусян, О. Марцеляк, В. Речицький, В. Погорілко, В. Серьогін,  
І. Сліденко, О. Скрипнюк, Ю. Тодика, В. Шаповал, В. Федоренко,  
Ю. Шемшученко та ін. 

Дана дослідницька робота проводить систематичний аналіз змісту 
функціональних та структурних показників інституцій 
громадянського суспільства як правового явища, а також 
можливостей їх методичного застосування у сфері юрисдикції, 
вивчення процесів структурування, розвитку та функціонування 
громадянського суспільства та верховенства права.  

Оригінальна та основна концепція Інституту громадянського 
суспільства була роз'яснена та зроблені спроби наблизитись до її 
концептуальної сутності. Також визначено основні особливості 
реалізації цієї концепції у правовому та політичному розвитку 
українського суспільства.  

Громадянське суспільство розглядається як об'єднання, в якому 
громадяни мають права і свободи, засновані на спільних інтересах і 
потребують об'єднання в правовій, економічній, соціально-
політичній та інших сферах. Висновок обґрунтований, що будуючи 
громадянське суспільство, слід враховувати не лише вплив західних 
чи східних моделей на розвиток цього суспільства, а й власний 
досвід, заснований на побутовому менталітеті, традиціях, рівні 
правової культури та правовій обізнаності громадян. Лише в 
демократичній країні, що має розвинене громадянське суспільство, 
можна досягти гармонії у відносинах між державою та суспільством, 
урядом та громадянами. Громадянське суспільство формується лише 
поряд із верховенством права, і це суспільство може підтримувати 
встановлення верховенства права.  
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Звертається увага на той факт, що однією з найважливіших передумов 
перехідного періоду до встановлення верховенства права в Україні є 
забезпечення верховенства права – це пріоритет заходів щодо подальшого 
розвитку демократичного управління в суспільстві. Розвиток концепції 
співпраці між ключовими галузями, такими як держава (центральна та 
місцева влада) та самоврядування (місцеві органи влади), бізнесом та 
некомерційними організаціями (недержавними), є важливим елементом 
побудови правової моделі громадянського суспільства.  

На шляху до розбудови громадянського суспільства України є 
стратегічне завдання:  

– по-перше, виробити чітке розуміння природи та завдань 
інститутів громадянського суспільства враховуючи позицію 
національної особливості; 

– по-друге, продемонструвати роль інститутів громадянського 
суспільства в потенційному підвищенні ефективності влади; 

– по-третє, розробити низку практичних заходів для підтримки 
розвитку таких інститутів громадянського суспільства, які є засобом 
соціалізації держави та ефективного і дієвого відстоювання прав і 
свобод громадян.  

Звертається увага на той факт, що громадянське суспільство 
розглядає увесь об’єм суспільних відносин, не пов'язаних з 
функціонуванням державних інститутів. Це система суб'єктів 
(громадян та громадських громад), які організовують та орієнтуються 
на сферу неурядових відносин. 
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