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ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ І СОЦІУМУ ЯК ОСНОВНА УМОВА 
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
В статті досліджено особливості взаємодії суспільства та влади, надано рекомендації 

щодо модернізації системи політико-адміністративного управління та розвитку громадян-
ського суспільства в Україні. Об’єднуючою ланкою цих концепцій має стати визнання значу-
щості партнерської взаємодії влади і суспільства для забезпечення соціально-економічного 
розвитку як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях. Загальновідомо, що відсут-
ність або недостатній розвиток суспільства є головною перешкодою як демократії, так 
і державного управління. Розвиток громадянського суспільства – невід’ємна складова всіх 
демократичних правових держав світу. Однак, поза всякими сумнівами залишається і той 
факт, що суспільство не здатне самостійно забезпечити потреби населення в системі 
публічного адміністрування без ініціації, нормативної та контролюючої функцій держави. 
Становлення демократії в Україні можливо тільки у взаємодії суспільства та влади. Фор-
мування громаднянського суспілньства в умовах демокрнатизації суспілньного життя в краї-
ні набуванє соціалньної значущності, оскільнки саме воно здатне здійсннювати посерендництво 
між правлянчою елітою і населеннням, сприятни формувнанню інтегрнаційних зв’язків в системні 
«держава – громаднянин». 

Без суспілньної підтринмки державна не здатна в повній мірі проводнити політинчні та еко-
номнічні реформни, навіть якщо їх мета – ліберанлізація політинчних інститнутів і розширнення 
сфери ринковних відноснин. Тільки правовна державна може створюнвати громаднянське суспілнь-
ство, а демокрнатичне суспілньство здатне підтринмати розвитнок правовної державни. Дер-
жавна може сприятни становнленню громаднянського суспілньства, а може і гальмунвати його 
розвитнок. Створення громаднянського суспілньства сприяє закріпнленню стабілнізаційного 
розвитнку суспілньства, створюнє умови для розвитнку людини, захистну її прав і свобод. Взає-
модія держави і соціуму виступають основною умовою формування громадянського суспіль-
ства. В той же час, взаємодія держави і громадянського суспільства є основою політинчної 
та економнічної стабілньності. 
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Постановка проблеми. Визначальним еле-
меннтом такої реальнності і показнником демокрна-
тичності сучаснної Українни виступнає громаднян-
ське суспілньство з його незміннними цінноснтями 
свободни, поваги до особиснтості, вільнонго вибору 
громаднянином свого життя. Необхіндність існуван-
ння і розвитнку структнур громаднянського суспілнь-
ства обґруннтовується не в останнню чергу тим, 
що в україннському соціумні вже давно склаланся 
і існує складнна ситуацнія, пов’язана з посиленн-
ням впливу державнних інститнуцій, формалньних 
приписнів і регламнентів, корупцнійних схем. Істот-

нно погіршнує ситуацнію також ситуацнія, яка скла-
ланся в Українні. Адже це призвондить до уповілнь-
нення становнлення громаднянського суспілньства 
в Українні.

Тому становнленню громаднянського суспілнь-
ства має стати передунмова формування і віль-
нонго розвитнку багатьнох структнур, функцінону-
ванняі діяльнність яких здійсннювалася б поза 
державнними і економнічними інститнуціями. 
Йдетьсня про різні громаднські ініціантиви, нефор-
мнальні органінзації тощо, які б були здатні коор-
диннувати громаднянське суспілньствота визначна-
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ли можливності самоорнганізації в україннському 
соціумні, виступнали б гарантном рівня самовинра-
ження і реалізнації потреб особиснтості, добров-
нільним об’єднанням людей навколно вирішенння 
важливних життєвних пробленм, поширенння сво-
бодни в системні політинчного життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичною основою для написання диплом-
ної роботи послугували праці вітчизняних ті 
зарубіжних вчених як : Авер’янов В.Б., Бандурка 
О.М., Василенко І.А., Воронько О.А., Давиденко 
В.П., Дзюндзюк В.Б., Дунаев І.В., Журавльова 
І.В., Козлов С.С., Манжула А.В., Матюхіна Н.П., 
Олуйко В.М., Плахотнюк Н.Г. та інших.

Метою статті є дослідження особливості 
взаємодії суспільства та влади, надано реко-
мендації щодо модернізації системи політи-
ко-адміністративного управління та розвитку 
громадянського суспільства в Україні.

Виклад основного матеріалу. Динаміка 
розвитнку структнур громаднянського суспілньства 
в Українні значноню мірою обумовнлена активніс-
тю різних форм соціалньної органінзації – фор-
малньної і неформнальної, інститнуціалізованих 
утворенньі вільнинх людськних асоціанцій. Їх соці-
алньна і політинчна ефектинвність свідчинть про 
очевиднний прогренс у формувнанні цивілінзованих 
форм людськного життя. При цьому враховну-
ється також істотнна різницня в змісті, цінноснтях, 
нормах, які характнеризують різні типи соціумну 
та прояви його органінзованості.

Формалізація будь-якого суспілньства здійсн-
нюється об’єктивно і закононмірно шляхом дотри-
мнання норм та контронлю тощо. В той же час, 
норматнивним врегулнюванням наскрінзь фор-
малнізованого суспілньства виступнає сила влади. 
Вона є своєріндним елеменнтом, який визначнає 
функцінонування соціалньної системни. У струк-
тнурно складнних сучаснних суспілньствах ступіннь 
їх формалнізації та інститнуалізації можна, в кра-
щомну випадкну, лише стримунвати активнністю 
неформнальних структнур, самоорнганізації і спон-
таннної самоорнганізації, насліднком чого виступ-
наютьрізні форми людськної соліданрності. У разі 
відсутнності неформнальних зв’язків і нефор-
мнальних органінзаційних структнур в будь-якому 
суспілньстві, слабконсті структнур громаднянсько-
го суспілньства формалньні, офіційнні все більше 
можуть вторгантися в повсякнденне життя, ство-
рюнючи невідпновідні її змісту форми економнічної 
і бюрокрнатичної раціоннальності. Природнно, фор-
малнізація відноснин в суспілньстві, раціоннальна 
за своєю природною, є універнсальним явищем, 

яке проявлняється як в людськному житті взагал-
ні, так і в політинчній діяльнності, зокремна. Однак 
людина в даному випадкну виступнає не як осо-
биснтість, а як функцінонер, при цьому відноснини 
з іншими людьми виступнають як позаоснобистіс-
ні. Незважнаючи на те, що таким чином конценн-
трується велика можливність координнації різних 
видів людськної діяльнності, жорсткний контронль за 
всіма рішенннями і діями людей часто виступнає 
неефекнтивним і може привеснти до виникннення 
соціалньної напругни. Варто зазначнити й те, що 
в цілому в формалнізації зосеренджена можлив-
ність раціоннального врегулнювання конфлінктів, 
досягннення урегулньованої угоди, що в багатьнох 
випадкнах дає суспілньству шанс для демокрнатич-
ного, цивілінзованого вирішенння різних складнних 
життєвних і політинчних ситуацній [10].

Формально-інституалізовані державнні струк-
тнури є неповнними і не зовсім відповнідають 
реальнним процеснам, що здійсннюються в українн-
ському суспілньстві. Вони не можуть зафікснувати 
всі способни взаємондії між людьми, регламненту-
вати всі можливні зв’язку в соціумні. Тому цілком 
закононмірним є те, що в україннському суспілнь-
стві, особлинво в кризовні, екстренмальні періодни 
його розвитнку відбувнається посиленння автонон-
много простонру міжосонбистісного спілкунвання.
Поряд з формалнізацією істотнним чинникном 
суспілньного і політинчного життя завжди залишан-
ються процесни спонтаннної самоорнганізації.

«Спонтанні порядкни» (термін Ф. Хайєкан) 
виступнають невід’ємним елеменнтом громаднян-
ського суспілньства. В їх основі – завжди окрема 
людина як вільна, самодіняльна істота, а також 
приватнна власнінсть і підпринємництво, політинчна 
та інтеленктуальна свободна, демокрнатія, право, 
спонтаннно сформонвані людствном в ході його 
розвитнку. Спонтаннні порядкни виступнають про-
дукнтом процеснів самоорнганізації та саморенгу-
лювання в суспілньстві. Їх активнність і ефектинв-
ність є незміннним атрибунтом громаднянського 
суспілньства. Насліднком реалізнації процеснів 
самоорнганізації в суспілньстві виступнає форму- 
внання структнур громаднянського суспілньства, 
що проявлняєтьсяв активнності неформнальних 
об’єднань, різних асоціанцій, культунрних об’єд-
нань, науковних співтонвариств тощо.

Природно, громаднянське суспілньство не 
передбначає різкогно протиснтавлення офіційнних 
і неофіцнійних, неформнальних структнур. Вони 
можуть протиснтояти, відрізннятися між собою 
цілями і завданннями, але вони також можуть 
співісннувати, доповннюючи функцінонування один 
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одного. В певній історинчній ситуацнії спостенріга-
ється швидке перетвнорення неформнальних, 
спонтаннних структнур у формалньні: тоді вільні 
асоціанції трансфнормуються в суворо регламнен-
товані об’єднання з чіткимни програнмами,ста-
тутнами, умовамни членстнва. Слід враховнувати 
також і те, що резульнтати діяльнності спонтанн-
них сил в суспілньстві часто буваютнь неперенд-
бачуваними: спонтаннність в суспілньстві не може 
бути гіпертнрофованою, тому що в цьому ховаєт-
нься небезпнека для самого суспілньства [11].

Слід зазначнити, що в Українні процес фор-
мувнання громаднянського суспілньства йде дуже 
повільнно, адже супровноджується багатьнма про-
тирніччями і конфроннтацією, неефекнтивним вико-
ринстанням органінзаційного потенцніалу українн-
ського суспілньства (соціуму). Багато в чому 
динамінка розвитнку громаднянського суспілньства 
залежинтьвід співвіндношення різних соціалньних 
сил, від наявнонсті умов, необхіндних для більш 
повної реалізнації потенцніалу кожної людини. 
Незважнаючи на різні перешкноди, в сучаснній 
Українні існує реальнна перспенктива поступнової 
трансфнормації жорсткно органінзованої ієрарх-
нічної системни в соціум, який дозволняє людям 
самим будуванти своє життя, де існує реальнна 
можливність вибиранти з різних форм життєдні-
яльності ті, які відповнідають їх інтеренсам. Без-
умонвно, така трансфнормація пов’язана з усві-
донмленням особиснтістю своєї самоціннності, 
своєї відповнідальності за конкрентні дії, а такожз 
реальнним розвитнком свободни. Спонтаннні, 
неконтнрольовані з бокувлади зусиллня індивіндів, 
самоорнганізація людей можуть бути фундамнен-
том складнної системни економнічної і політинчної 
діяльнності. Орієнтновані на конкрентну люди-
ну, особиснтість і її свободну, вони оберігнають 
суспілньство від руху до тоталінтаризму.

У перспенктиві створенння емансинпованих 
форм життя, незаленжних від формалньних 
структнур і державнної влади, громаднянське 
суспілньство передбначає розвитнок мережі віль-
нинх асоціанцій, товаринств, спонтаннних порядкнів, 
засобінв комунінкації. Вони, звичайнно, нижчі за 
органінзаційним рівнем, ніж державнні інститнути 
і формалнізовані структнури, мають більш слаб-
ку структнурованість, протеє більш ефектинвни-
ми з точки зору удосконналення людини, того 
життєвного і культунрного простонру, в якому вона 
існує. Очевиднним є також і те, що без зрілогно 
громаднянського суспілньства неможлниво побу-
дунвати правовну демокрнатичну державну. Адже 
тільки внутріншньо вільні, свідомні, небайднужі 

і активнні громадняни здатні спільнно контронлю-
вати державну, утримунвати її від прагненння до 
розширнення владнинх повновнажень за рахунонк 
наступну на цивільнні права і тим самим, сприят-
ни реалізнації принцинпу «Держава для людини,  
а не людина для державни».

Сила громаднянського суспілньства виростнає 
в певні періодни історинчного розвитнку, в ситуа-
цніях політинчної та психолногічної нестабнільнос-
ті, під час, коли слід робити вибір перспенкти-
ви подальншого розвитнку. Події останнніх років 
в Українні яскравно підтвенрджують це. Соціалнь-
но-політичний стан, в якому зараз перебунває 
Українна, зумовинли те,що найбілньш ефектинвною 
частинною в даних умовах стали добровнільні 
об’єднання громаднян, різні громаднські ініціанти-
ви, асоціанції небайднужих громаднян. Це – утво-
ренння, які виниканють і активнно функцінонують на 
основі особиснтісної ініціантиви, людськних зв’яз-
ків, взаємондопомоги, без особлинвої підтримки 
державни або офіційнних структнур, тобто на осно-
ві горизоннтальної (а не вертикнальної) взаємондії. 
Власне, так створюнється структнура громаднян-
ського суспілньства. Зокремна, в умовах воєннон-
го конфлінкту, рольв підтринмці україннської армії 
і мирногно населенння відігрнають волонтнерські 
органінзації, які займаюнться постачнанням всього 
необхіндного для армії, громаднянські ініціантиви 
типу «білих беретінв» – добровнільних об’єднань 
лікарінв і медикінв. Це – альтерннативні структну-
ри, які доповннюють функцінонування державн-
них органінв, а часто замінюнють їхчерез невисон-
ку ефектинвність або недостнатню динамінчність. 
Цимоб’єднанням властинвий широкинй спектр 
діяльнності, необхіндний та актуалньний в сучас-
нних умовах. Йдетьсня про допомонгу армії, допо-
монгу при надзвинчайних ситуацніях, гуманінтарної 
допомонги потерпнілим, благоднійність, збір коштів 
для відпранвлення на лікуванння пораненних тощо. 
Така активнність високо оцінюєнться україннським 
суспілньством, що дуже показонводля висновн-
ку про моральнну зріліснть самого україннського 
суспілньства [12].

Важливо усвідонмлювати, що активнне входжен-
ння людськної ініціантивив різні сфери суспілньно-
го життя є чинникном націоннальної ідентинфікації. 
Кожна активнна і свідомна людина відчувнає себе 
причетнною до Українни і до україннської нації. 
Окреминй аспект пробленми – це перетвнорення 
україннського етносу в політинчну націю.

Одночасно в суспілньстві формуєнться нове 
мисленння і нова системна європенйських цін- 
носнтей. Завдякни силі громаднянського суспілнь-
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ства Українна повиннна стати демокрнатичною 
державною. В Українні є стійкі історинчні тра-
дицнії демокрнатичного розвитнку, європенйське 
покликнання, а її люди висловнлюють прагненння 
рухатинся в напрямнку європенйських цінноснтей 
і станданртів. Сьогоднні практинчно нове значенння 
і нові смисли набуванють такі поняття, як свобод-
на, незаленжність, гідніснть. Людина завжди повин-
нна залишантися людиноню, громаднянином своєї 
країни, з загостнреним почуттням власної гідноснті. 
Недармна наша революнція називанється Революн-
цією гідноснті. Крім того кожна людина повиннна 
нести відповнідальністьза свої дії і вчинки.

Сьогодні україннське суспілньство стоїть перед 
пробленмою інтенснифікації громаднянських рухів, 
які конценнтрують соціалньну енергінюлюдей, 
об’єднання їх активнності з відроднженням наці-
оннально-демократичних сил, зміцненння проєвр-
нопейської, ліберанльно-демократичної цінніснної 
системни. Органінзаційні структнури громаднян-
ського суспілньства поступново повиннні перетвно-
рюватися в модель україннського соціалньного 
та політинчного життя. Необхіндною умовою фор-
мувнання повноцнінного громаднянського суспілнь-
ства в Українні має бути також оновленння прав-
лянчого класу, політинчних еліт, як в середонвищі 
влади, так і в середонвищі опозицнії. Йдетьсня про 
потребну формувнання фактичнно нового поколінн-
ня, яке в майбутнньому буде грати ключовну роль 
в суспілньно-політичному житті Українни.

Безумовно, говоринти про повноцнінність і дієз-
дантність потужнного «Громадянського капітанлу» 
в Українні – це перебінльшення. Однак досить 
істотнним стає початонк розмежнування двох 
«паралельних світівн» – політинчної реальнності, 
в якій живе політинчний клас, і життя звичайн-
них людей. Останнні громаднянські акції в Українні 
свідчанть про те, що суспілньством політинка почи-
нанє сприймнатися не в межах – влада-опозиція, 
а в інших, таких як: людина і державна, народ 
і влада. Люди захищанють базові цінноснті, які 
повиннні бути воснові суспілньного життя. Вони 
фактичнно виступнають проти політинчного кла-
су, пов’язаного з привілнеями та необменженого 
ніякимни моральнними принцинпами споживнання 
і відчужнення від потреб суспілньства. Громадн-
ськість покладнається вже не на офіційнні інстит-
нуції, навіть не на політинчні сили і структнури, а на 
себе, свої можливності і своє баченння справенд-
ливості [13].

Безсумнівно, альтерннативні протеснтні рухи 
характнеризують процес зміцненння автононмних 
структнур громаднянського суспілньства в Українні. 

Наявнінсть будь-якої альтерннативи свідчинть про 
можливність вільнонго існуванння соціумну, враху- 
внання інтеренсів окремонго індивінда,про прагненння 
формувнати такі основи діяльнності, які не мають 
нічого спільнного з авторинтаризмом і тотальнною 
регламнентацією людськних взаєминн з боку влад-
нинх структнур, політинчнихсил і офіційнних інститнутів.

Процес формувнання громаднянського суспілнь-
ства в Українні супровноджується численнними 
суперенчностями і конфроннтацією, неефекнтив-
ним викоринстанням органінзаційного потенцніалу 
україннського суспілньства. При цьому динамінка 
розвитнку громаднянського суспілньства залежинть 
від співвіндношення різних соціалньних сил, від 
наявнонсті умов, необхіндних для найбілньш пов-
ної реалізнації потенцніалу кожної людини.

Як негатинвний прояв суспілньного життя 
в Українні можна сприймнати те, що тут партії 
і політинчні сили, як правилно, в повній мірі не 
спираюнться на громаднські рухи. Громаднянське 
суспілньства реалізнується тоді, коли будь-яка 
політинчна партія матиме розгалнужену мережу 
соціалньних органінзацій, людськних об’єднань, 
асоціанцій. До того ж самі партії повиннні бути 
демокрнатичними, без притамнанного багатьном 
з них авторинтаризму, категонричності і однозн-
начності в оцінканх і діяльнності, без ігнорунвання 
громаднянських рухів. Аксіомною повиненн бути 
висновнок, що державна існує для людей, а не 
тільки для політинків чи бізнесн-еліт. 

Цивільний сектор повиненн заявлянти про 
свою життєзндатністьне тільки в акціях чи про-
теснтах, а виходинти більш активнно на політинчну 
арену. Тим більше,що зараз в Українні йде про-
цес зміни політинчного поколінння і багато моло-
динхлюдей, які активнно беруть участь в громадн-
ських органінзаціях, повиннні виходинти на арену 
політинчного життя і голоснно заявитни про себе 
і про інтеренси суспілньства [14].

На жаль, через неусвіндомлення необхіндності 
демокрнатичних реформ частинною україннсько-
го суспілньства, формувнання громаднянського 
суспілньства в Українні здійсннюється повільнно.
Тому ситуацнія з формувнання громаднянсько-
го суспілньства в Українні істотнно відрізнняється 
від того, що відбувнається в країнанх Західнної 
Європи. Істотнні пробленми виниканють і в зв’язку 
з домінунванням авторинтарного принцинпу фор-
мувнання владнинх інститнуцій, який відобрнажа-
ється і на створеннні громаднських органінзацій. 
Як відомо, країни Західнної Європи, громаднян-
ське суспілньство яких вже знаходниться на істот-
нно вищому етапі розвитнку і має досить тривалну 
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історіню свого формувнання, законондавчо врегу-
лнювали європенйські станданрти громаднянського 
суспілньства. Для того щоб зменшинти негатинвні 
тенденнції в процесні становнлення україннського 
громаднянського суспілньства доцільнно, на нашу 
думку, здійсннити такі заходи:

– провеснти монітонринг діяльнності об’єднань 
громаднян з точкизору їх ефектинвності в структну-
рі україннського суспілньства і ліквіднувати ті з них, 
які не працююнть;

– спростнити процеднуру реєстрнації об’єднань 
громаднян;

– удосконналити системну виборінв народнних 
депутантів Українниі депутантів місцевних рад.

У демокрнатичній державні розумінння громад-
нянського суспілньства має виходинти за рамки 
самого громаднянського суспілньства і його інстит-
нуцій. Воно повиннно характнеризувати такий 
стан суспілньства, в якому вільно реалізнуються 
основонположні права і свободни людини через 
різномнанітні форми публічнної громаднської 
активнності та процесни самоорнганізації. Об’єк-
тивним механінзмом, який стимулнює розвитнок 
громаднянського суспілньства в Українні, повиненн 
бути діалог, дискурнс і партненрство між різнимни 
соціалньними і політинчними силами. Без роз-
виннутого громаднянського суспілньства, зокремна, 
без створеннняналежнних умовдля забезпнечення 
свободни слова, вільнонго вираженння поглядніві 
переконнань, свободни об’єднань, свободни збо-
рів, участі громаднянв управлнінні державнними 
справанми та місцевному самоврнядуванні, влада 
не створинть умов для забезпнечення функцінону-
вання різних моделенй демокрнатії, яка в єдностні 
з безпоснередньою або предстнавницької демокр-
натією є умовою успішнної модерннізації, європенй-
ської інтеграції та розвитнку.

Для поліпшнення розвитнку громаднянського 
суспілньства в Українні в данийчас необхіндно [15]:

– впровандження максимнальної відкринтості, 
прозорності та підзвінтності суспілньству органінв 
виконанвчої влади, органінв місцевного самоврня-
дування;

– зростанння соціалньного капітанлу для підвищ-
нення рівня довіри і взаємондії в суспілньстві;

– створенння сприятнливих умов для створенн-
ня і функцінонування інститнутів громаднянського 
суспілньства;

– забезпнечення участі інститнутів громаднян-
ського суспілньства у формувнанні та реалізнації 
державнної, регіоннальної політинки, зокремна, шля-
хом створенння умов для широконго ефектинвного 
предстнавництва інтеренсів громаднян в органанх 

виконанвчої влади та органанх місцевного самовр-
нядування, проведнення регулянрних консулньтацій 
(діалогу) із громаднськістю з приводну важливних 
питань життя суспілньства і державни;

– впровандження цивільнного контронлю за 
діяльнністю органінв виконанвчої влади, органінв 
місцевного самоврнядування, посиленння впливу 
інститнутів громаднянського суспілньства на при-
йнянття управлнінських рішень та їх реалізнацію;

– сприянння благоднійній, волонтнерській діяль-
нності, іншим формам громаднської активнності 
та громаднянської культунри [66, с. 58].

Таким чином, розвитнок громаднянського 
суспілньства в Українні має орієнтнуватися на 
європенйські станданрти забезпнечення та захистну 
прав і свобод людини, на практинку самоврняду-
вання, справендливості, відкринтості, прозорності 
та підзвінтності інститнутів влади, створенння умов 
для реалізнації різних громаднських інтеренсів, 
в тому числі економнічних, екологнічних, соці-
алньних, культунрних, релігінйних, теритонріальних 
тощоі форм їх вираженння (громадські ініціанти-
ви, громаднські рухи, асоціанції, об’єднання).

У перспенктиві створенння емансинпованих 
форм життя, незаленжнихвід формалньних струк-
тнур і влади, громаднянське суспілньство передбна-
чає розвитнок мережі вільнинх асоціанцій, об’єд-
нань, спонтаннних порядкнів, засобінв комунінкації, 
незаленжних від влади. Вони, природнно, нижче 
по органінзаційному рівню, ніж державнні інститнути 
і формалнізовані структнури і мають більш слаб-
ку структнурованість, але є більш ефектинвними 
з точки зору удосконналення людини, того життєв-
ного і культунрного простонру, в якому вона існує.

Безумовно, громаднянське суспілньство в Укра-
їнні має всі перспенктиви динамінчного розвитнку, 
особлинво, якщо враховнувати те, що потенцніал 
активнності в україннському суспілньстві останннім 
часом дуже високинй, зокремна, по відношненню 
до оцінки дій влади. Але обов’язковою умовою 
розбуднови громаднянського суспілньства виступнає 
орієнтнація на європенйські стандарти і дотримнан-
ня їх в суспілньному житті. Формувнання громад-
нянського суспілньства не може бути механінчним 
процесном. Для того щобвоно відбулнося в Українні, 
потрібнні нові ідеї, нові люди, глибокна, серйознна 
інтеленктуальна робота, створенння нових орга-
нінзаційних сил і структнур, які структнурують укра-
їннське суспілньство і сприятнимуть утверднженню 
європенйської системни цінноснтей, домінунвання 
права і визнанння цінноснті людини та її життя.

Висновки. Демокрнатія і громаднянське 
суспілньство нерозрнивно взаємонпов’язані між 
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собою: без демокрнатії неможлнива участь гро-
маднянського суспілньства в публічнному адмі-
нінструванні. Повноцнінна демокрнатія можливна 
тільки в тому випадкну, якщо існує громаднянське 
суспілньство, здатне викоринстовувати її як інстру-
нмент оновленння державни. З іншого боку, саме 
існуванння громаднянського суспілньства, що 
керуєтнься у своєму житті правилнами, встанон-
вленими державною, буде стабілньним і продукн-
тивним, якщо в розпорнядженні громаднянського 
суспілньства є демокрнатія як вирішанльний засіб 
його впливу на державну. В ході еволюцнії від-
бувнається постійнний розвитнок як державни, так 
і суспілньства, а також їх взаємонвідносин, які 
будуютнься на різних принцинпах домінунвання, 
взаємондії або неузгондженості.

Встановлено, що в Українні, що вступинла на 
шлях глибокних реформ, формуєнться перехінд-
ний, що розвивнається тип суспілньства, осо-
блинвості взаємондії якого з владою залежанть 
від характнеру владнинх структнур, політинчного 
режиму, політинчної культунри суспілньства тощо. 
В той же час, сьогоднні Українна пережинває труд-
нонщі через спроби влади нав’язати відразну 
готову модель зрілої демокрнатії, незважнаючи 
на історинчний досвід, умови та менталньність 
нації. Це пояснюнється тим, що демокрнатич-
ні зміни почалинся в умовах несфорнмованості 
багатьнох передунмов перехонду до неї. Відсутн-
ність всенарнодного обговонрення компленксних 
проектнів демокрнатичних перетвнорень, нерозв-
ниненість форм контронлю за владою та поса-
донвими особамни відводнить населеннню роль 
пасивнного спостенрігача. Але в будь-якому 
випадкну громаднянське суспілньство виступнає 
важливним чинникном демокрнатизації державни 
і всього соціумну.

Проведений аналіз норматнивно-правово-
го забезпнечення взаємондії державнних органінв 
влади з суспілньством змогу зробитни висновнок, 
що правовніоснови залученння громаднськості 
у сферу державнного управлніння закладнені. Під-
твенрдженням цього є чинні закони, укази Пре-
зиднента Українни, постаннови та розпорняджен-
ня Кабіненту Міністнрів Українни, які закріпнлюють 
основнні засади участі громаднськості у цій сфе-
рі. На підстанві аналізну норматнивних актів дове-
денно, що існуючна норматнивно-правова база 
потребнує вдосконналення, зокремна щодо меха-
нінзмів взаємондії державнних органінв з громаднсь-
кістю в процесні прийнянття рішень та наданння 
громаднськості реальнних повновнажень у сфері 
державнного управлніння. 
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Hrushchynska N. M. Interaction of the state and society as the main condition  
for the formation of civil society

The article examines the peculiarities of interaction between society and government, provides 
recommendations for the modernization of political and administrative management and develop-
ment of civil society in Ukraine. The unifying link of these concepts should be the recognition of the 
importance of partnership between government and society to ensure socio-economic development 
at both the national and regional levels. It is well known that the absence or underdevelopment of 
society is a major obstacle to both democracy and governance. The development of civil society is 
an integral part of all democratic states governed by the rule of law. However, there is no doubt that 
society is not able to meet the needs of the population in the system of public administration with-
out the initiation, regulatory and supervisory functions of the state. The formation of democracy in 
Ukraine is possible only in the interaction of society and government. The formation of civil society 
in the conditions of democratization of public life in the country acquires social significance, because 
it is able to mediate between the ruling elite and the population, conducive to the formation of inte-
gration ties in the system "state – citizen". Without public support, the state is not able to fully carry 
out political and economic reforms, even if their goal is to liberalize political institutions and expand 
the sphere of market relations. Only the rule of law can create a civil society, and a democratic 
society can support the development of the rule of law. The state can be conducive to the formation 
of civil society, and can slow down its development. The creation of civil society contributes to the 
consolidation of the stabilizing development of society, creating conditions for human development, 
protection of its rights and freedoms. The interaction of the state and society is the main condition for 
the formation of civil society. At the same time, the interaction between the state and civil society is 
the basis of political and economic stability.

Key words: power, society, interaction, civil society, state power.


