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ДЕМОКРАТIЯ ЯК ОСНОВНИЙ IНСТРУМЕНТ ПОБУДОВИ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПIЛЬСТВА

Метою цієї статті є глибоке дослідження і аналіз взаємозалеж-
ності розвитку демократії та громадянського суспільства, виявлен-
ня певних закономірностей та прогнозування подальших тенден-
цій розвинення. Серед основних задач можна виділити визначення 
умов побудови громадянського суспільства i демократичної держа-
ви, як супутнiх категорiй; виявлення заходів для підвищення рівня 
суспільного та державного життя країни; спiввiдношення понять 
«громадянське суспiльство», «демократiя» i «правова держава». Ця 
тема є актуальною тому що в Україні сьогодні, як і в багатьох інших 
державах світу, особистість не користується усіма своїми правами 
та свободами, які гарантує держава та її основний закон, а грома-
дянське суспільство, в свою чергу є тією ступінню цивілізованос-
ті, до якої слід прагнути. I лише в сукупностi iз демократичним 
режимом вони можуть посприяти формуванню i затвердженню 
iдеальноi моделi держави – правової держави. Дана тема активно 
розглядається представниками різних наукових напрямків: філосо-
фами, юристами, політологами, соціологами. Серед яких: М.Уолцер 
та I. Шапiро, А.Уайтхед, Дж.Пірс, А.Фергюсон; Н. Михальченко, 
Ф.  Рудич, А. Пахарєв (укранськi дослiдники).

У зв’язку з тим, що термін «громадянське суспільство» не є чіт-
ко визначеним, я пропоную розглядати його в цій статті відштовху-
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ючись від визначення громадянського суспільства у вузькому сенсі. 
Громадянське суспільство є цивілізований стан суспільства, харак-
терною рисою якого є рівноправність особистості,сукупності недер-
жавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян, 
і держави. Воно має три основні складові: індивідуальну, колектив-
ну і державну. Згiдно iз концепцiєю громадянськго суспiльства, за-
пропонованою американськими вченими М.Уолцером та I. Шапiро, 
держава є зв’язуючим елементом [1, с. 1-3]. Вона виділяється на пев-
ному етапі розвитку соціуму, зв’язуючи його членів між собою, за-
кріплюючи всі свої структурні елементи.

Громадяни приймають участь у формуваннi господарсько-
го, економічного, культурного, правового сектору, та iнш. Саме 
тому, в певному контекстi, поняття «громадянське суспiльство» i 
«демократiя» вступають в синонимiчнi вiдносини (безпосередня 
влада народу, яка поширюється на всi форми життя).

В сучаснiй Українi, як вважають українськi вченi, держава 
волiє контролювати досить велику область суспiльних процесiв, i, 
тим самим, ставить себе вище за громадянське суспiльство [2, с.112]. 
Проте, для його затвердження, держава має бути демократичною i 
правовою. Вищi iнтереси громадянського суспiльства охороняють-
ся саме правовою державою та її iнституцiями – законодавством, 
судами, полiцiєю, тощо.

У працях А.Уайтхеда, Дж.Пірса, якi присвячені аналізу демо-
кратизації поставторитарних країн, вказується на існування загроз 
громадянському суспільству з боку елементів, дії яких не відпові-
дають демократичним критеріям [3, с. 28]. До цих елементів від-
носяться різні мафіозні структури, кримінальні групи, націоналіс-
тичні і шовіністичні асоціації. Тому, як вказують сучаснi концепцiї, 
громадянське суспiльство i демократiя успiшно доповнюють одне 
одного лише за умови iснування здорових вiдносин в усiх сферах 
життя.

Формування громадянського суспiльства i розвиток полi-
тичноi демократiї зв’язанi законом прямої пропорцiйностi. Це 
вiдбувається через те, що саме демократичний режим найповнiше 
забезпечує права i свободи громадянина, захист цих прав; зрiвнює 
всiх перед законом; гарантує свободу об’єднань, слова, поглядiв та 
iнш. Слiд також пригадати формулу «незаборонене законом дозво-
лене». Вона означає, що вiльна людина може дiяти, як вважає за 
потрiбне, якщо це не заперечується законом. Роль держави-регу-
лятора зводиться до мiнiмуму, для неї заборонено усе те, що не є 
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дозволеним. Шотландський мислитель А.Фергюсон стверджує, що 
держава iснує для громадян, а не навпаки. Вона повинна не «керу-
вати» добровiльними об’эднаннями громадян, а пiдтримувати їх, 
розширюючи можливоcтi участi в державних справах. Наявнiсть 
можливостей реалiзацiї цих умов i робить людину членом грома-
дянського суспiльства [4, с.3-7].

В ходi проведення дослiдження та виявлення вищенаве-
дених законмiрностей, можна зробити висновок, що демократiя 
в тандемi з продуктом свого iснування та розвитку – громадян-
ським суспiльством – утворює iдеальну модель форми органiзацiї 
полiтичноi влади – правову державу. Формальна визначенiсть цих 
понять не є пiдставою вважати їх реалiями нашого життя, але 
має пiдштовхувати до активноi дiяльностi в областi встановлення 
справжньої демократii, громадянського суспiльства i,зрештою, пра-
вової держави, як досягнення найвищоi мети.
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