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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

Розвиток громадянського суспільства – одна з найважливіших умов становлення України як 

демократичної, правової і соціальної держави. 

Цей процес передбачає налагодження плідного діалогу органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з інститутами громадянського суспільства, демократизацію усіх сфер державного 

управління і суспільного життя, всебічний захист прав і свобод людини та громадянина. 

Предметом даної наукової роботи є проблеми та перспективи соцiальних перетворень в 

громадському суспiльствi України. 

Мета роботи – проаналiзувати основнi напрями перетворень, на всебічний розвиток громадянського 

суспільства України, а також охарактеризувати цей процес окремо в Херсонськiй області. 

Державне фiнансування інститутів громадянського суспільства. 

На кінець 2012 року 17 областей мали регіональні програми розвитку громадянського суспільства. 

Більшість з них передбачили конкретні суми для підтримки розвиту громадянського суспільства, від 

фінансової підтримки громадських організацій до спеціальних навчань, на наступні 2-3 роки. Зокрема, 

Полтавська область планує виділити 16,5 тисяч гривень на рік і відповідна сума закладена у бюджет області 

на 2013 рік. Рекордну суму в рамках своєї програми передбачила КМДА – 73 мільйони гривень на 4 роки. 

Однак, подальше співставлення програм і реально передбачених коштів на 2013 рік показує сумну 

тенденцію. Тільки 8 областей передбачили в своїх бюджетах кошти для громадянського суспільства на 2013 

рік. З них тільки 2 області передбачили суму, яка була закладена в програмі.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws
http://www.civilg8.ru/6394.php
http://www.antiterunity.org/ru/incolab/ce/080128.php
http://studies.agentura.ru/tr/reform/eurocounterterrorism/
http://texty.org.ua/action/file/download?file_guid=43571
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Стан розвитку громадянського суспільства в Україні та в країнах Західної Європи 

Формування в Україні громадянського суспільства відбувається доволі повільним шляхом. 

Причиною такого його розвитку є те, що певна частина суспільства не усвідомлює необхідності 

демократиних реформ, а ще доволі значна частина тяжіє до повернення тоталітарного управління 

радянського зразка. Країни Західної Європи, на відмінну від нашої держави, вже пройшли це складний 

процес. У зв'язку із цим, дослідження сучасного стану громадянського суспільства у західноєвропейських 

країнах є актуальним. 

Для того, щоб зменшити негативні тенденції у процесі становлення українського громадянського 

суспiльства доцільно здійснити такі заходи: 

В процесi роботи та дослiдження теми громадянське суспiльство, я знаходив безлiч iнформацiї з 

приводу проблем та варiантiв вирiшення та подальшого розвитку суспiльства в цiлому. Тому на основi 

вивченого матерiалу я маю можливiсть видiляти найголовнiшi проблеми пов’язанi з громадським 

суспiльством України та шляхи вирiшення їх. 

Проблема 1 : Надмiрна пiдзвiтнiсть усiх громадських об'єднань. 

Вирішення: Важливою є зміна практики органів реєстрації громадських об’єднань з урахуванням 

рішень Європейського суду з прав людини - в Україні за ці обидві функції відповідає Міністерство юстиції, 

як і за надання безоплатної правової допомоги. Тому ефективна взаємодія громадських організацій, 
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недержавних суб’єктів правової допомоги та органів юстиції, а також належне врахування 

адміністративними судами рішень Європейського суду з прав людини є ключовими чинниками для 

забезпечення права на об’єднання в Україні. 

Проблема 2: Слабке забезпечення доступу до публічної інформації. Вирішення: У цьому напрямі 

Урядом повинен прийняти вiдповiднI заходи з метою поліпшення забезпечення доступу громадськості до 

публічної інформації, зокрема удосконалення законодавства, створення системи ведення обліку публічної 

інформації в органах виконавчої влади та забезпечення імплементації в Україні Ініціативи щодо прозорості 

видобувних галузей.  

Проблема 3: Незадовiльна якість надання адміністративних послуг. 

Вирішення: Пріоритетним питанням роботи органів виконавчої влади у напрямі реалізації Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий Уряд» щодо підвищення якості надання адміністративних послуг залишається 

подальша робота з приведення законодавства в усіх сферах державного управління до вимог Закону України 

«Про адміністративні послуги». Тобто, впорядкування нормативно-правових актів, які встановлюють умови 

та порядок надання конкретних послуг. 

Проблема 4: Проблема залучення громадськості до формування та реалізації    державної політики. 

Вирішення: Активізація процесу роздержавлення усіх сфер суспільного життя, формування 

справжніх інститутів громадянського суспільства як ринкового, так і неринкового характеру (благодійні 

фонди, споживчі товариства, клуби за інтересами, товариства, асоціації тощо), розвиток різних форм 

громадського самоврядування і самодіяльності. До речі, у США існують сотні тисяч центральних, штатних, 

регіональних і місцевих асоціацій (політичних, культурних, релігійних, воєнно-патріотичних і т. п.), які 

охоплюють 2/3 населення США. Це і є соціальна база громадянського суспільства; 

Проблема 5: Не досконала правовова організація життя людини і суспільства. 

Вирішення: На конституційному рівні має бути закладена якісно нова модель правової організації 

життя людини і суспільства, відповідно до якої весь державний і суспільний механізм спрямовується на 

здійснення і захист прав і свобод людини. Всі політичні, економічні, соціальні і культурні права людини 

мають знайти своє відбиття у відповідних інститутах громадянського суспільства, таких, як власність, 

свобода підприємництва, екологічна безпека, сім'я, освіта, наука і культура, громадські об'єднання, свобода 

інформації та інших. Ці інститути повинні стати надійним матеріальним фундаментом прав і свобод 

людини. 
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