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ГРО МА ДЯНСЬ КЕ СУСПІЛЬСТВО В УК РАЇНІ: ПРО БЛЕ МИ 
СТА НОВ ЛЕН НЯ В УМО ВАХ ГЛО БАЛЬ НИХ ТРАНС ФОР МАЦІЙ

Аналізу ють ся про бле ми суспільно-політич но го роз вит ку в умо вах гло баль них
транс фор маційних змін. Роз г ля ну то ре алії та пер спек ти ви фор му ван ня гро ма дянсь ко -
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го суспільства в Ук раїні. Обґрун то ва но не обхідність роз вит ку куль ту ри та ду хов ності
су час но го суспільства як важ ли вих скла до вих суспільно-політич но го про це су.

Клю чові сло ва: гро ма дянсь ке суспільство, куль ту ра, не ма теріаль на скла до ва, ду -
ховні цінності, транс фор мація.

Спи вак В. Н. Граж дан ское об ще ст во в Ук ра и не: про бле мы ста нов ле ния в ус ло -
ви ях гло баль ных транс фор ма ций

Ана ли зи ру ют ся про бле мы об ще ст вен но-по ли ти че с ко го раз ви тия в ус ло ви ях гло -
баль ных транс фор ма ци он ных из ме не ний. Рас смо т ре ны ре а лии и пер спек ти вы фор ми -
ро ва ния граж дан ско го об ще ст ва в Ук ра и не. Обос но ва на не об хо ди мость раз ви тия
куль ту ры и мо раль но с ти со вре мен но го об ще ст ва как важ ных со став ля ю щих об ще ст -
вен но-по ли ти че с ко го про цес са.

Клю че вые сло ва: граж дан ское об ще ст во, куль ту ра, не иму ще ст вен ная со став ля ю -
щая, ду хов ные цен но с ти, транс фор ма ция.

Spivak V.
Problems of political development in the conditions of global transformatsionny changes

are analyzed. Realities and prospects of formation of civil society in Ukraine are considered.
Need of cultural development and morality of modern society as important components of
political process is proved.

Key words: civil society, culture, non-property component, cultural wealth, transforma-
tion.

Су часні гло бальні транс фор маційні зміни – склад ний, су пе реч ли вий і да ле кий
до за вер шен ня про цес. Суттєви ми особ ли во с тя ми йо го нинішньо го ета пу роз вит -
ку є ус клад нен ня і за го ст рен ня про блем у сфері куль тур но-цивілізаційних відно -
син, не бу ва лий роз ви ток інфор маційних си с тем і тех но логій, по слаб лен ня дер жав
і по си лен ня суспільств.

На відміну від тра диційних прак тик, фор му ван ня гро ма дянсь ко го суспільства
в нашій дер жаві відбу вається як під ти с ком гло баль них змін, так і в рам ках про -
це су мо дернізації, тоб то ком плек су соціаль них, еко номічних, політич них, куль -
тур них, інте лек ту аль них транс фор мацій, ха рак тер них для країн мо ло дих де мо -
кратій. Подібне на ша ру ван ня про цесів над національ но го і національ но го ха рак -
те ру, особ ли во в умо вах си с тем ної, гло баль ної кри зи, ви о крем лює до дат кові труд -
нощі й про бле ми у фор му ванні гро ма дянсь ко го суспільства.

При род но, що те ма гро ма дянсь ко го суспільства пе ре бу ває у центрі дис кусій
про соціаль но-політич не май бутнє Ук раїни. Знач ний вне сок у роз робці за зна че ної
про бле ми на ле жить вітчиз ня ним вче ним В. Бабкіну, В. Бе би ку, В. Гор ба тен ку,
О. Гор бань, О. Кар чевській, А. Ко лодію, І. Кресіній, О. Ми хай ловській, Т. Мар ма -
зовій, О. Пух ка лу, Ф. Ру ди чу, О. Ре беці, В. Сергєєву, Г. Ще д ровій, Ю. Яки мен ку
та ін. Про те ок ремі ас пек ти фор му ван ня гро ма дянсь ко го суспільства в Ук раїні,
тен денції, про бле ми, пер спек ти ви йо го роз вит ку в си с темі гло балізаційних про -
цесів по тре бу ють по даль шо го пе ре ос мис лен ня, особ ли во в ас пекті йо го де мо кра -
ти зації. Без пе реч но, в су час них умо вах ре фор му ван ня спо с терігається поділ
соціуму на гро ма дянсь ке суспільство і де мо кра тич ну дер жа ву. В цьо му тан демі
гро ма дянсь ке суспільство тією чи іншою мірою ви с ту пає ос но вою дер жа ви, йо го
роз ви ток спри чи няє в ній не обхідні зміни1. Вод но час по ле та ких змін і фор му ван -
ня прак тик в Ук раїні є над зви чай но ши ро ким і знач ною мірою, на наш по гляд, за -
ле жить від ба зо вих цінно с тей куль тур но-цивілізаційно го змісту. Особ ли во ак ту -
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алізується за зна че на про бле ма ти ка на фоні досліджень прак ти ки фор му ван ня гло -
баль но го гро ма дянсь ко го суспільства.

Істо рич но ідея «гро ма дянсь ко го суспільства» по хо дить з ан тич них часів. У
пра цях Ци це ро на і Арісто те ля зна хо ди мо уяв лен ня про ньо го як про су купність
гро ма дян, які про жи ва ють у граді або полісі. Тоб то та ке ро зуміння фак тич но ото -
тож ню ва ло дер жа ву і гро ма дянсь ке суспільство. У пра цях Н. Макіавеллі гро ма -
дянсь ке суспільство ак тив но про ти с тав ляється дер жаві як струк турі, що праг не
підім’яти під се бе жит тя суспільства. Із се редніх віків по нят тя «гро ма дянсь ке
суспільство» вирізняється край нь ою не од но значністю і різно манітністю тлу ма -
чень.

Не має од но стай ності у тлу ма ченні гро ма дянсь ко го суспільства і се ред су час -
них західних дослідників. Для Д. Ко ли во но є си нонімом політич но го
суспільства. М. Кри зан і Л. Ко ла ковсь кий, на впа ки, про ти с тав ля ють гро ма дянсь -
ке суспільство як сфе ру не офіційної ак тив ності гро ма дян політич но му
суспільству як сфері офіційності. Д. Хелд за ра хо вує до гро ма дянсь ко го
суспільства по за дер жавні сфе ри осо би с то го, сімей но го і діло во го жит тя. У
Е. Коєна – це сфе ра ви ключ но соціаль них відно син у вузь ко му їх ро зумінні, не -
еко номічних і не дер жав них. Р. Да рен дорф роз гля дає гро ма дянсь ке суспільство як
сфе ру соціуму, яка відповідає ви мо гам су час ної цивілізації, має пев ний рівень
цивілізо ва ності; К. Поп пер – як відкри те суспільство; В. Га вел і В. Кла ус ото тож -
ню ють йо го з де мо кра тич ним то ва ри ст вом2.

Слід за ува жи ти, що го ловні по гля ди на сутність і фор му ван ня гро ма дянсь ко -
го суспільства гно се о логічно пов’язані з пев ни ми куль тур но-істо рич ни ми тра -
диціями: італійською, німець кою та ан г ло-аме ри кансь кою. В їх різно манітності
прослідко вується не ли ше складність гно се о логічно го ха рак те ру, а й своєрідний
відби ток різно го істо рич но го досвіду, роз маїття куль тур них тра дицій, у яких
відбу ва ло ся ста нов лен ня гро ма дянсь ко го суспільства, а та кож не за вер шеність і
про дов жен ня про цесів йо го фор му ван ня в гло баль но му мас штабі.

Важ ли во, що кон цепція гро ма дянсь ко го суспільства, як і її ок ремі по ло жен ня
та ідеї не є незмінною. В ході роз вит ку суспільства і дер жа ви во на постійно до -
пов нюється і удо с ко на люється. На по гляд ок ре мих ек с пертів, важ ли вим стра -
тегічним пи тан ням після тра гедії 11 ве рес ня 2001 р. в США як на національ них,
так і гло баль но му рівні є кон солідація різних гро мадсь ких течій для підтри ман ня
гло баль ної стра тегії що до про тидії те ро риз мові й ек с т ремізмові та ство рен ню ба -
га то функціональ ної си с те ми ан ти те ро ри с тич них дій. Су час не гро ма дянсь ке
суспільство по вин не вміти про тидіяти те ро риз му. Цен т ром єднан ня ан ти те ро ри с -
тич них сил в Ук раїні мо же ста ти гро мадсь ка ор ганізація «Міжна род на ан ти те ро -
ри с тич на єдність» (МАЄ), яка ста вить за ме ту до по ма га ти про тидії те ро риз му
шля хом об'єднан ня зу силь гро мадсь кості, за лу чен ня на уко во го і гро ма дянсь ко го
по тенціалу Ук раїни та інших країн до досліджен ня про блем міжна род но го те ро -
риз му і ви роб лен ня відповідних про по зицій3. 

Ос таннім ча сом суспільства різних країн підко рю ють брен ди різно го ро ду
еко с ти лю, що ви яв ляється у пріори те тах ви ко ри с тан ня еко логічно чи с тих ви -
робів, за про ва д женні відповідних тех но логій, ви роб ленні пев но го сти лю жит тя
соціуму то що.

Особ ли вої ак ту аль ності на бу ває про бле ма відно син між не уря до ви ми ор -
ганізаціями над національ но го ха рак те ру з національ ни ми уря до ви ми ор -
ганізаціями та уря да ми, ролі партій у гло балізо ва но му світі, фор му ван ня
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регіональ них та гло баль но го уря ду, впли ву інфор маційно-ко мунікаційних тех но -
логій на відно си ни у суспільстві та ін. То му нині мо же йти ся про пер вин ну кон -
цепцію гро ма дянсь ко го суспільства, яка ба га то в чо му ви чер па ла се бе, чи су час -
ну кон цепцію, яка не сфор му ва ла ся ос та точ но, а та кож про сутність цьо го яви ща
но во го змісту, по нят тя, роз ви ток ідей і по ло жень то що.

Усвідо млю ю чи, що повністю сфор мо ва но го гро ма дянсь ко го суспільства не -
має в жодній країні світу, вва жаємо за не обхідне підтри ма ти по зицію ав торів, які,
на відміну від пер вин них уяв лень про гро ма дянсь ке суспільство, за сно ва них на
аб со лю ти зації інте ресів при ват них влас ників, фор му ють су час ну за галь но де мо -
кра тич ну кон цепцію постіндустріаль но го гро ма дянсь ко го суспільства, яка ґрун -
тується на виз нанні не обхідності за без пе чен ня оп ти маль но го, гар монійно го
поєднан ня при ват них і суспільних інте ресів. Це суспільство з роз ви не ни ми еко -
номічни ми, політич ни ми, ду хов ни ми та інши ми відно си на ми і зв’яз ка ми, яке
взаємодіє з дер жа вою та функціонує на за са дах де мо кратії і пра ва4. На яв на в та -
ко му суспільстві си с те ма соціаль но-еко номічних і політич них відно син спря мо -
ва на на за без пе чен ня гідно го жит тя лю ди ни, за хист її прав і сво бод як най ви щої
цінності виз на ної гро ма дянсь ким суспільством і пра во вою дер жа вою.

Аналіз ідей гро ма дянсь ко го суспільства, які ча ст ко во ре алізу ють ся в різних
країнах, та на ко пи че ний вітчиз ня ни ми і за рубіжни ми ав то ра ми досвід у
дослідженні цьо го фе но ме ну доз во ляє виділи ти такі йо го особ ли вості – го ловні
ха рак те ри с ти ки:

– ви со кий рівень ма теріаль но го за без пе чен ня усіх без ви нят ку членів
суспільства і не роз рив но пов'яза ний з ним ви со кий рівень їх за галь ної і пра во вої
куль ту ри, а та кож відповідний їм рівень пра восвідо мості;

– ви со кий рівень са мо ор ганізації і са мо управління соціаль ної спільно ти, яка
іме нується гро ма дянсь ким суспільством;

– віднос на са мостійність і са мо до статність гро ма дянсь ко го суспільства;
– по бу до ва і функціону ван ня гро ма дянсь ко го суспільства на ос нові та ких де -

мо кра тич них прин ципів, як рівно правність усіх членів гро ма дянсь ко го
суспільства в усіх сфе рах йо го жит тя і рівність у сфері політи ки, пра ва та низці
інших га лу зей; ре аль на і всебічна га рантія прав і сво бод гро ма дян; фор му ван ня
ма теріаль них та інших умов, не обхідних для роз вит ку на уки, освіти, охо ро ни здо -
ров’я, куль ту ри і ви хо ван ня гро ма дян, які фор му ють їх як вільних, куль тур них, су -
то мо раль них і соціаль но ак тив них, відповідаль них пе ред за ко ном членів
суспільства; прин ци пу політич но го й іде о логічно го плю ралізму, який доз во ляє
гро ма дя нам не ли ше поділя ти будь-які по гля ди і до три му ва ти ся будь-яко го світо -
гля ду, але й вільно ство рю ва ти політичні партії та ру хи, а та кож об’єдну ва ти ся у
профспілкові, ко о пе ра тивні, мо лодіжні та інші суспільні ор ганізації;

– опо ра гро ма дянсь ко го суспільства в по чат ко во му йо го варіанті на ідеї лібе -
ралізму, а в су час но му йо го ро зумінні – на ідеї не олібе ралізму;

– за до во лен ня ма теріаль них і ду хов них по треб лю ди ни, ство рен ня умов для її
всебічно го вільно го роз вит ку як ме та фор му ван ня і функціону ван ня гро ма дянсь -
ко го суспільства;

– за без пе чен ня функції соціалізації членів суспільства, соціаль ної інте г рації,
знят тя на пру ги, що ви ни кає між дер жа вою і різно манітни ми соціаль ни ми гру па -
ми та індивіда ми, то що5.

Гро ма дянсь ке суспільство не є яко юсь єди ною ор ганізаційною струк ту рою,
хо ча і містить у собі різні спільно ти, асоціації, спілки та ін. На сам пе ред – це
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суспільство гро ма дян. Гро ма дянсь ке суспільство не про сто су купність ізо ль о ва -
них гро ма дян. Гро ма дянсь ким ро бить йо го не їх су купність, а та ка інте г раль на
якісна виз на ченість, як гро ма дян ст во. Ос тан ня є однією з фун да мен таль них ка те -
горій кон цепції гро ма дянсь ко го суспільства і оз на чає наділен ня і за без пе чен ня
гро ма дян відповідни ми пра ва ми та умо ва ми існу ван ня.

У про цесі ре алізації своїх інте ресів, за до во лен ня ма теріаль них і ду хов них по -
треб гро ма дя ни всту па ють у різно го ро ду соціальні зв’яз ки, відно си ни і взаємодії.
Для гро ма дянсь ко го суспільства ха рак тер не пе ре ва жан ня го ри зон таль них
зв’язків. Во ни до сить різно манітні й ут во рю ють кілька шарів. Пер ший з них, фун -
да мент гро ма дянсь ко го суспільства, скла да ють відно си ни, пов’язані із за без пе -
чен ням йо го життєдіяль ності, ад же го ло вна функція соціаль ної ор ганізації по ля -
гає на сам пе ред у ство ренні умов для за до во лен ня ба зо вих людсь ких по треб у хар -
чу ванні, одязі, житлі то що. Дру гий шар ста нов лять соціокуль турні відно си ни, що
містять у собі сімей но-ро динні, етнічні, релігійні та інші ус та лені зв’яз ки. На -
решті, третій, верхній шар ут во рю ють відно си ни, пов’язані з індивіду аль ним ви -
бо ром, політич ни ми і куль тур ни ми пе ре ва га ми, ціннісни ми орієнтаціями гро ма -
дян. Життєдіяльність гро ма дянсь ко го суспільства за без пе чується ак тивністю і
різно манітністю тих струк тур, які йо го ут во рю ють.

Досліджу ю чи про бле ми ста нов лен ня та роз вит ку гро ма дянсь ко го суспільства
в Ук раїні, на уковці все більше зва жа ють на те, що в йо го роз бу дові не вар то за -
хоп лю ва ти ся ли ше однією скла до вою – рин ком і не приділя ти ува ги лю дині, ство -
рен ню умов для її всебічно го роз вит ку, ви я ву її при хо ва ної твор чої енергії, її са -
мо ре алізації. Крім то го, за хоп лен ня іншим «опор ним» еле мен том – сво бо дою та -
кож мо же ма ти не га тивні наслідки – без меж на аб со лю ти зація сво бо ди мо же при -
зве с ти до свавілля, а надмірна рег ла мен тація суспільно го жит тя – до при му су. То -
му, спри я ю чи ста нов лен ню гро ма дянсь ко го суспільства в Ук раїні, тре ба праг ну ти
до сяг ти гар монії між йо го ба зо ви ми еле мен та ми. Однією з най важ ливіших, клю -
чо вих умов ста нов лен ня в Ук раїні гро ма дянсь ко го суспільства тре ба вва жа ти йо -
го «не ма теріаль ну» скла до ву. Са ма ж ця ка те горія є скоріше не еко номічною, а
соціаль но-політич ною, ад же для кон цеп ту алізації та ко го яви ща, як гро ма дянсь ке
суспільство, більш важ ли ви ми є внутрішні якості йо го ак торів, а не їх рівень до -
хо ду і соціаль ний ста тус6. На бли зи ти пер спек ти ву зріло го ста ну гро ма дянсь ко го
суспільства в Ук раїні мож на ли ше зміцнив ши йо го «соціаль ний капітал», за без пе -
чив ши роз ви ток та ких яко с тей ак тив но го гро ма дян ст ва, як то ле рантність, по ва га
до за ко ну, раціональ не мис лен ня, ви хо ван ня пра во вої свідо мості, не бай дужість
до влас ної долі та суспільних справ.

Зга да на не ма теріаль на скла до ва, на наш по гляд, вміщує до сить ши ро кий пе -
релік цінно с тей: національ ну ідею, пра во, тра диції і зви чаї, куль ту ру, ду ховність,
національні цінності, мо ву та ін. Їх зна чен ня у гро ма дянсь ко му суспільстві є без -
пе реч ним і са ме во ни пе ре тво рю ють суспільство у гро ма дянсь ке.

За час після здо бут тя не за леж ності Ук раїна прой ш ла знач ний шлях на ро щу -
ван ня чис ла та вдо с ко на лен ня якості різно манітних гро мадсь ких спілок,
асоціацій, фондів, інших до б ровільних ор ганізацій, що ство рю ють ся з ініціати ви
гро ма дян і скла да ють так зва ний «третій сек тор» (проміжну лан ку між гро ма дя -
на ми і дер жа вою). За відсут ності фун да мен таль но го закріплен ня інсти ту ту гро ма -
дянсь ко го суспільства в Кон сти туції Ук раїни чи в іншо му ок ре мо му за коні в дер -
жаві на праць о ва но знач ний ма сив за ко но дав ст ва, спря мо ва но го на легіти мацію
ста ту су інсти тутів гро ма дянсь ко го суспільства та закріплен ня ос нов їх діяль ності.

472 Держава і право · Випуск 59



За на пря ма ми удо с ко на лен ня нор ма тив но-пра во вої ба зи з пи тань роз вит ку, діяль -
ності інсти тутів гро ма дянсь ко го суспільства в Ук раїні, до сту пу гро ма дян до
інфор мації, роз роб лен ня та впро ва д жен ня ефек тив но го ме ханізму на ла го д жен ня
ко мунікацій між ор га на ми ви ко нав чої вла ди та інсти ту та ми гро ма дянсь ко го
суспільства то що постійно здійсню ють ся як пла нові, так і по за пла нові за хо ди7.
Вод но час гро ма дянсь ке суспільство в Ук раїні пе ре бу ває да ле ко за ме жа ми кла -
сич них уяв лень про ньо го, а та кож ре аль них гро ма дянсь ких суспільств роз ви не -
них країн світу.

За га лом роз ви ток гро ма дянсь ко го суспільства в Європі су про во д жу вав ся:
а) но вим ти пом ко лек тив ної іден тич ності – національ ною свідомістю, поєдна ною
з гро ма дянсь кою свідомістю у кон тексті спільної, не де с по тич ної національ ної
дер жа ви-ре с публіки; б) ви мо гою кож но го на ро ду-нації на пра во влас но го пред -
став ниць ко го, де мо кра тич но го вря ду ван ня; в) ви мо гою до дер жа ви кон сти -
туційно га ран ту ва ти сво бо ду і пра ва лю ди ни; г) но вим ти пом гос по дарсь ко-еко -
номічних відно син, ба зо ва них на кон ку ренції і вільно му рин ку; д) фор му ван ням
партійно го ґатун ку політич них відно син з ви мо гою роз поділу гілок вла ди;
ж) фор му ван ням єди ної національ ної мо ви та пе ре хо дом на неї у ро боті ор ганів
освіти, адміністру ван ня, на уки, куль ту ри то що8. Ча ст ко во за зна чені про це си
відбу ли ся і в нашій дер жаві, а ок ремі ли ше за по чат ко вані. Є всі підста ви вва жа ти,
що мо ло да Ук раїнська дер жа ва об ра ла в ціло му пра виль ний шлях, шлях цивілізо -
ва но го суспільства, яке ґрун тується на за галь но людсь ких цінно с тях. Вод но час
підтвер д же но влас ною прак ти кою по ло жен ня про не при пу с тимість копіюван ня
досвіду інших дер жав у про цесі фор му ван ня гро ма дянсь ко го суспільства. Нині
будь-які ре фор ми в Ук раїні при ре чені на не вда чу, як що не вра хо ву ва ти в про цесі
їх здійснен ня мен тальність на ро ду та мен талітет гро ма дян.

Здо бут ки гро ма дянсь ко го по сту пу в Ук раїні мо же мо про сте жи ти за пев ни ми
соціаль но-куль тур ни ми фор ма ми іден тифікації лю ди ни і суспільства, в яких ча ст -
ко во ви яв ля ють ся: а) за дек ла ро вані пра ва і сво бо ди гро ма дян; б) зро с тан ня го ри -
зон таль них взаємин і сто сунків; в) фор му ван ня при ват них влас ників; г) зро с тан -
ня кількості політич них партій, рухів, гро мадсь ких ор ганізацій та ін. В оцінках
дослідників і суспільства в ціло му за зна чені інсти ту ти та про це си як пра ви ло ха -
рак те ри зу ють ся не до ско налістю, а їх цінність у сфері соціаль но-політич них
відно син не до стат ньо усвідо мле на як на рівні еліт, так і суспільства. Ад же
маргіналізація на се лен ня країни та йо го не за хи щеність пе ред дер жа вою, ко -
рупція, не за вер шеність роз по ча тих ре форм, відсутність чітко го фак то ра в іден -
тифікації виз на чен ня век то ра роз вит ку суспільства, на фоні постійних дис кусій з
пи тань національ ної мо ви, збе ре жен ня істо рич ної спад щи ни, пре фе ренцій де мо -
кратії то що, свідчать скоріш про пе ре бу ван ня у стані «не гро ма дянсь ко го»
суспільства. За ко номірно, що за та кої си ту ації по за ува гою суспільства і
національ ної еліти за ли ша ють ся справді важ ливі й складні пи тан ня стра тегії
взаємовідно син суспільства і дер жа ви, ко ре ляції відно син рин ку, роз вит ку освіти
та на уки, пе ре хо ду до ста ло го роз вит ку та про тидії гло баль ним вик ли кам су час -
ності.

Гро ма дянсь ке суспільство має пев ну спе цифіку, ко ли йдеть ся про так звані
країни «мо ло дої де мо кратії». По-пер ше, суспільства та ких країн пе ре бу ва ють не
ли ше в про цесі ста нов лен ня, а й ха рак те ри зу ють ся підви ще ною враз ливістю від
впли ву влас них дер жав та зовнішніх фак торів гло баль но го впли ву. По-дру ге, роз -
ви ток суспільно-політич них про цесів у цих країнах засвідчив, що важ ли ву роль у
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де мо кра тич них транс фор маціях відіграє не ма теріаль на скла до ва, чин ник куль ту -
ри, в то му числі політич ної. То му, на го ло шує Ю. Яки мен ко, роз гля да ю чи су час -
ний стан гро ма дянсь ко го суспільства в Ук раїні, слід роз гля да ти як рівень роз ви -
не ності інсти тутів гро ма дянсь ко го суспільства, так і стан гро ма дянсь кої куль ту ри,
зо к ре ма рівень гро мадсь кої ак тив ності на се лен ня країни9.

Оче вид но, є всі підста ви ствер д жу ва ти, за зна чає О. Ко с тен ко, пев ну за ко -
номірність: яка соціаль на куль ту ра лю дей, та ке й їхнє жит тя. От же, жит тя лю дей
мож на зміни ти на кра ще ли ше шля хом роз вит ку їхньої соціаль ної (політич ної,
еко номічної, пра во вої, мо раль ної) куль ту ри. Са ме че рез не на леж ну соціаль ну
куль ту ру гро ма дян де мо кратія в Ук раїні сьо годні має фор му псев до де мо кратії,
підприємництво – псев допідприємництва, пра во – псев допра ва, мо раль – псев до -
мо ралі то що. От же, дже ре лом соціаль но го про гре су і за сно ва ної на ньо му
національ ної без пе ки слід виз на ти гро ма дянсь ке суспільство, яке втілює в собі
про гре сив ну соціаль ну куль ту ру гро ма дян. З ог ля ду на це і має роз ви ва ти ся су час -
на кон цепція соціаль но го про гре су в Ук раїні. А соціаль ний про грес є єди ним
шля хом ви хо ду з будь-якої кри зи в суспільстві10.

Куль тур ний вимір гро ма дянсь ко го суспільства – це си с те ма пев них соціаль -
них та куль тур них норм і цінно с тей, які виз на ча ють спо со би індивіду аль ної і гру -
по вої діяль ності. Для гро ма дянсь ко го суспільства ха рак тер на пер со налістич на
куль ту ра з її на ста но вою на ре алізацію прав та сво бод кож но го чле на суспільства
не за леж но від йо го ста ту су і соціаль ної на леж ності. Куль турні цінності й нор ми
підпо ряд ко вані в ньо му ви мо гам осо би с тої сво бо ди, са мостійності, ініціати ви,
підприємли вості11.

По тре ба на леж но го рівня куль ту ри в гло баль но му се ре до вищі прослідко -
вується не ли ше з ме тою вла ш ту ван ня цивілізаційно го ус т рою і відповідних
відно син у ме жах суспільств національ них кор донів, а й з ме тою засвідчен ня
влас ної при сут ності в гло баль но му куль тур но му про сторі. В гло баль но му куль -
тур но му про сторі національні уря ди не завжди здатні ре гу лю ва ти соціокуль турні
про це си. Інстру мен том ко ор ди нації де далі частіше ви с ту па ють не ли ше дер жа ви,
а й інші інсти ту ти гро ма дянсь ко го суспільства, а та кож міжна родні ор ганізації гу -
манітар но го спря му ван ня. То му, за зна ча ють ав то ри тетні дослідни ки, куль тур на
політи ка має ба зу ва ти ся на прин ци пах відкри тості, то ле рант ності й діало гу,
міжкуль тур ної ком пе тенції і ко мунікації, но вої раціональ ності. Вод но час ко ор ди -
но вані дії спря мо ву ють ся не на знят тя аль тер на тив них про ектів, а на підтри ман -
ня ідей куль тур но го плю ралізму і де мо кра тич них цінно с тей, на збе ре жен ня
національ ного куль тур но го роз маїття в кон тексті гло балізації12. Куль ту ра – це
здатність но си ти в собі іншо го, за ли ша ю чись са мим со бою, … яви ще, го ло вною
ме тою яко го є вихід осо би с тості за межі індивіду аль ності, тоб то зна хо д жен ня ко -
муніка тив но-твор чо го кон так ту з «Іншим»13. Так, куль ту ра є мо гутнім об’єдну ю -
чим фак то ром у про цесі фор му ван ня цілісно го світу як на національ но му, так і
над національ но му рівнях. Як підкрес лю ють ок ремі дослідни ки, соціаль не та
куль тур не нині втра ча ють свою нинішню ав то номність і по чи на ють існу ва ти як
од не ціле, щось ти пу єди ної соціокуль тур ної не роздільної од на ко вої са мо до стат -
ньої цілісності… В іде алі це все за вер шується по вним роз чи нен ням чи то куль ту -
ри в суспільстві, чи то суспільства в куль турі, але во ни в будь-яко му разі від цьо -
го ста ють не розрізню вальні14.

У на уковій літе ра турі гро ма дянсь ке суспільство уяв ляється не ли ше як більш
ви со ка ступінь роз вит ку людсь кої спільно ти, а і як носій ду хов них цінно с тей. У
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су часній тех но кра тичній цивілізації по си лю ють ся про це си поз бав лен ня ду хов -
ності усіх сфер людсь кої діяль ності, за зна ча ють ек с пер ти. Де с т рукція суспільних
відно син, пра во вий нігілізм, відсутність у суспільстві чіткої ієрархії ціннісних
орієнтацій, не га тив ний ха рак тер впли ву ЗМІ, зро с тан ня нар ко манії і ал ко голізму,
ко рупція є наслідком відсут ності об’єдну валь них цінно с тей ук раїнсько го на ро ду,
єди ної стра тегії роз вит ку дер жа ви, не усвідо млен ня гро ма дя на ми та інсти ту та ми
гро ма дянсь ко го суспільства влас ної відповідаль ності та влас но го впли ву на ці
про це си. Сприяє цій де с т рукції і роз по ро шеність по зицій лідерів гро мадсь кої
дум ки, не довіра до них, відсутність об’єктив ної, за галь но до с туп ної інфор мації
про істо ричні події, релігійні течії, не ви ко нан ня бать ка ми своїх обов’язків що до
дітей, відсутність по зи тив них при кладів для насліду ван ня то що15. У світлі цьо го
ви ни кає ак ту аль не за вдан ня всесвітньої соціаль но-пра во вої підтрим ки різно -
манітних етапів і форм ду хов ності у роз вит ку гро ма дянсь ко го суспільства. За зна -
че на про бле ма не мо же бу ти по до ла на ли ше зу сил ля ми уря ду, пар ла мен ту, інших
ор ганів дер жав ної вла ди. Во на по тре бує за лу чен ня усь о го на ро ду, кож но го гро ма -
дя ни на, всіх інсти тутів гро ма дянсь ко го суспільства. Не ма теріаль на скла до ва має
ста ти ба зо вою скла до вою смис ло життєво го мо дер но го про ек ту суспільно го роз -
вит ку, який ба зується на національній спад щині та су часній си с темі цінно с тей ук -
раїнсько го на ро ду, ви ра жає спільні ду ховні та ма теріальні інте ре си і по тре би всієї
нації та дов го ст ро ко ву стра тегію ста ло го роз вит ку Ук раїни.

1. Пух ка ло О.Г. Мо дернізація си с те ми дер жав но го уп равління в кон тексті роз вит ку
гро ма дянсь ко го суспільства в Ук раїні: Ав то реф. дис. ... док. на ук з держ. упр. – К.,
2011. – С. 29. 2. Ки ри люк Ф.М. Гро ма дянсь ке суспільство, йо го сутність і ос новні про б -
ле ми фор му ван ня [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.
politics.ellib.org.ua/pages-2120.html 3. Кру то вий В.В. Гро ма дянсь ке суспільство по вин не
вміти про тидіяти те ро риз му [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://www.antiterunity.org/ru/massmedia/ society.php 4. Шем шу чен ко Ю.С. Гро ма дянсь ке
суспільство. Юри дич на ен цик ло педія: В 6 т./ Відп. ред. Ю. С. Шем шу чен ко та ін. – К.:
Укр. ен цикл.,1998. – Т.1: А–Г. С. 646. 5. Мар чен ко М.Н. Го су дар ст во и пра во в ус ло ви ях
гло ба ли за ции. – М.: Про спект, 2008. – С. 126-134. 6. Цвєтков В.В., Кресіна І.О., Ко ва -
лен ко А.А. Суспільна транс фор мація і дер жав не уп равління в Ук раїні: політи ко-пра вові
де термінан ти: Мо но графія. – К.: Ін Юре, 2003. – С. 131-132. 7. Ви ко нан ня пла ну за ходів
з ре алізації у 2008 році Кон цепції спри ян ня ор га на ми ви ко нав чої вла ди роз вит ку гро ма -
дянсь ко го суспільства [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://civic.kmu.gov.ua/
civic/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=109329 8. Ка рась А. Гро ма дянсь ке
суспільство в ас пекті дис кур сив но-етич них прак тик: ук раїнський кон спект [Еле к трон -
ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://www.experts.in.ua/ua/baza/analitic/index.ptp?ELE-
MENT_ID=11067 9. Яки мен ко Ю. Гро ма дянсь ке суспільство в Ук раїні: ос новні ха рак те -
ри с ти ки [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу: http://razumkov.org.ua/ukr/
article.php?news_id=320 10. Ко с тен ко О. Камінь, яким зне ва жи ли будівничі (про
соціаль ну куль ту ру гро ма дян як ос нов ний ан ти кри зо вий засіб) // Віче. – 2009. –
№23(260). – С.16-19. 11. Без род на В.І. Особ ли вості фор му ван ня гро ма дянсь ко го
суспільства в про цесі політич ної мо дернізації Ук раїни: Ав то реф. дис. … канд. політ. на -
ук. – О.: 2003. – С. 8. 12. Гло ба ли за ция: Учеб ник / Под общ. ред. В. А. Ми хай ло ва и
В. С. Бу я но ва. – М.: РАГС. 2008. – С. 192. 13. Ан д ру щен ко Т.В. Ціннісний дис курс
цивілізацій / Мін-во освіти і на уки, мо лоді та спор ту Ук раїни, Нац. пед. ун-т
ім. М.П. Дра го ма но ва. – К. : Універ си тет «Ук раїна», 2011. – С. 349. 14. Щер би на В.В.
Куль ту ра як фак тор соціог ру по во го струк ту ру ван ня суспільства з по гля ду соціології
пост мо дернізму // Вісник Ака демії праці і соціаль них відно син Фе де рації профспілок
Ук раї ни. – 2011. – №4. – С. 37-42. 15. Ти мо шен ко Т. Роз ви ток гро ма дянсь ко го

475Юридичні і політичні науки



суспільства: ду ховність і пра во [Еле к трон ний ре сурс]. – Ре жим до сту пу:
http://frtu.org.ua/content/ view/1422/117/lang,uk/

УДК 321.011

М. М. ІЖА

ВПЛИВ ПОЛІТИ КИ ЄДНОСТІ ЄС НА РЕГІОНАЛЬ НИЙ РОЗ ВИ ТОК
ПОЛЬЩІ (2007–2013 рр.)

Роз г ля ну то особ ли вості здійснен ня політи ки єдності ЄС у період 2007–2013 років,
її вплив на регіональ ний роз ви ток Польщі. Виз на че но про грес Польщі у до сяг ненні цілей
Ліса бонсь кої стра тегії, ско ро ченні відста ван ня від се ред нь о го по каз ни ка ВВП на ду шу
на се лен ня ЄС-27; вка за но на сповільнен ня темпів рос ту регіональ них дис про порцій на
рівні NUTS-2 та їх зро с тан ня на рівні NUTS-3. 

Клю чові сло ва: регіональ ний роз ви ток, політи ка єдності, місце ве са мо вря ду ван ня,
дис про порції. 

Ижа Н. М. Вли я ние по ли ти ки един ст ва ЕС на ре ги о наль ное раз ви тие Поль ши
(2007–2013 гг.)

Рас смо т ре ны осо бен но с ти осу ще ств ле ния по ли ти ки един ст ва в пе ри од 2007–2013
го дов, ее вли я ние на ре ги о наль ное раз ви тие Поль ши. Ус та нов лен про гресс Поль ши в до -
сти же нии це лей Лис са бон ской стра те гии, со кра ще нии от ста ва ния от сред не го по ка -
за те ля ВВП на ду шу на се ле ния  ЕС-27; ука за но на умень ше ние тем пов рос та ре ги о -
наль ных дис про пор ций на уров не NUTS-2 и их уве ли че ние на уров не NUTS-3. 

Клю че вые сло ва: ре ги о наль ное раз ви тие, по ли ти ка един ст ва, ме ст ное са мо управ -
ле ние, дис про пор ции. 

Izha M. M. The impact of the EU cohesion policy on the regional development of
Poland (2007–2013)  

The features of the EU cohesion policy (2007-2013), its impact on the regional develop-
ment of Poland are considered. The Polish progress in achieving the Lisbon strategy goals,
the decreasing the lag compared to the average GDP per capita EU-27 are defined; the
decreasing the regional disproportion on level NUTS-2 and its increasing on level NUTS-3 are
indicated.

Key words: regional development, cohesion policy, local government, disproportion.

1 квітня 2013 р. Євро пейсь ка комісія оп ри люд нить Стра тегічний звіт що до
політи ки єдності/згур то ва ності та ефек тивність ви т ра чан ня на неї бю д же ту – ос -
та точ ний звіт що до ви ко нан ня бю д же ту Со ю зу за період 2007–2013 ро ки. До
31 груд ня 2012 р. ана логічні звіти по да ли дер жа ви-чле ни, для яких ко ш ти зі
струк тур них фондів ЄС да ли  змо гу поліпши ти своє ста но ви ще, од нак не всі
країни зуміли ско ри с та ти ся ни ми на леж ним чи ном. До країн, у яких зафіксо ва но
по зи тив ний вплив фінан со вих вли вань з бо ку ЄС на регіональ ний роз ви ток, мож -
на відне с ти Поль щу.   

Про тя гом 2007–2011 років еко номіка Польщі до сить успішно роз ви ва ла ся, де -
мон ст ру ю чи най вищі тем пи роз вит ку – 4,3% ВВП порівня но з се реднім по каз ни -
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