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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ 

Початком формування нової політичної системи та цивілізованого суспільства 

є створення правильно функціонуючого громадянського (цивільного) суспільства 

(ГС). ГС -  це не лише суспільство як окрема ланка в державі. Це також певні 

морально-етичні принципи, які повинні постійно розвиватись поки не буде 

досягнута така планка, коли суспільство стане цивілізованим. ГС -  це не просто 

держава, і не просто бізнес, - це так званий «третій сектор». Існує приклад 

вимірювання якості ГС: активність, цивільність і відкритість. На даний момент в 

моделі нашої держави існує висока активність, але бракує відкритості і 

цивільності. Після подій позаминулої зими можна 100% сказати, що є віра, є 

бажання змінювати цю усталену модель суспільства та через те, що вся система 

влади настільки завуальована, ми не можемо побачити весь механізм. На жаль, 

після здобуття незалежності, ми не змогли одразу сформувати ГС, адже, ще 

довгий час протрималась стійка модель комуністичного спадку. Потім 

посткомуністичні деформації не досягли бажаного і, в результаті, ми отримали 

повну олігархізацію тих, хто встиг піднятись на розломі СРСР. 

Сьогодні склад ГС в Україні, за даними Інституту соціології України, складає 

близько 10%. Це ті люди, які готові до рішучих вчинків, щоб досягти мети – 

повноцінного громадянського суспільства у той час, як «не громадянське» 

суспільство складає 90%   

За даними статистики Інституту соціології України на період 2014-2015рр. 

лише 10% громадян готові були взяти на себе відповідальність за становлення 

суспільства і мали можливість провести певні дії для блокування рішень влади. 

Після закінчення Революції гідності дуже багато лідерів Майдану дійшли до 

політики, але, на мою думку, з того часу нічого не змінилось. Звертаючись до 

такого соціолога як Парето, можна згадати про його думку щодо кругообігу еліт, 

де у суспільстві існують «леви» і «лиси»: перші постійно ведуть боротьбу за право 

керувати, а другі - намагаються пробитись до влади, але в результаті 

перетворюються у тих самих левів або просто не приживаються і йдуть. Так само 

відбувається і в нашому суспільстві, навіть якщо «людина з народу» потрапляє до 

«левів» вона одразу або підкоряється законам, або просто повністю поглинається 

тим колом людей. 

Існує певна перспектива розвитку ГС в Україні: потрібно розробити систему 

для публічного контролю за владними структурами.; адаптувати діяльність 

громадських організацій, та використовувати їх досвід та ресурси самоорганізації; 

потрібно змінити не своє «обличчя» перед керуючою владою, а змінити систему 

влади загалом.  
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