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Актуальність теми. В Україні багато років прикладаються зусилля для 

побудови громадянського суспільства та демократичної політичної системи. 

Місяць за місяцем можна спостерігати законотворчі зусилля у Верховній Раді, 

політики проголошують програми та зміни курсу, однак позитивних результатів 

громадяни не відчувають та прогрес на цих напрямках не відстежується. 

Метою роботи є дослідження загальносвітового надбання та наших 

Українських реалій відповідно тематиці магістерської кваліфікаційної роботи, 

виявлення закономірностей та розгляд ситуації на прикладі конкретного 

громадянського протистояння з елементами формування громадянського 

суспільства на території Одеси. 

Для виконання даної мети були В ході проведення дослідження було 

розглянуто стан демократичної політичної системи у громадянському суспільстві 

України. Встановлено що демократична політична система в Україні перебуває 

поки що у начальному стані та потрібні негайні міри по активізації процесу її 

розвитку. Розглянуто участь громадянського суспільства у побудові демократичної 

політичної системи держави. Вивчені процеси становлення громадянського 

суспільства як основа, існування поля інтересів сторін політичного процесу. 

Досліджено взаємозв’язок таких категорій як громадянське суспільство і політика. 

Також розглянуто роль громадських неурядових організацій та соціальних мереж у 

розвитку громадянського суспільства.  

Практичні аспекти проблем формування громадянського суспільства 

розглянуті на прикладі протистояння громадянського суспільства та чиновників у 

м. Одеса у питанні захисту від забудови парку  «Юність».. 

Об’єктом дослідження є соціальні процеси в Україні та місті Одеса, 

документи щодо створення формальних підстав для захоплення громадської 

власності. 

Предметом дослідження є громадянське суспільство в Україні на 

теоретичному рівні та у формі його конкретних проявів у реальному 

громадянському протистоянні. 

У процесі дослідження використовувалися такі методи: системний підхід, 

структурно-логічний аналіз, методи систематизації, порівняння, функціональний 

підхід.  

Наукова новизна даної роботи полягає в обґрунтуванні позиції щодо 

перспективності розвитку громадянського суспільства для створення 

демократичної державної політичної системи. Вивалені характерні ознаки та 

окреслені опорні поняття. 

Практична значущість роботи полягає у створенні теоретичної платформи 

для практичної розбудови в Україні громадянського суспільства та побудови, 

нарешті, демократичної державної політичної системи еволюційним ляхом. 

Магістерська кваліфікаційна робота містить: основна частина – 83 стор.; 

рисунків – 19; літературних джерел – 60 додатків – 4;. 

Ключові слова: демократія, громадянське суспільство. 
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Actuality of theme. For many years, Ukraine has been working to build civil 

society and a democratic political system. Month after month, one can observe legislative 

efforts in the Verkhovna Rada. Politicians announce programs and changes of course, but 

citizens do not feel positive results and progress in these areas is not monitored. 

The aim of the work is to study the world heritage and our Ukrainian realities in 

accordance with the theme of the master's qualification work, identify patterns and 

consider the situation on the example of a specific civil confrontation with elements of 

civil society in Odessa. 

In order to fulfill this goal, the state of the democratic political system in the civil 

society of Ukraine was considered during the research. It has been established that the 

democratic political system in Ukraine is still in its infancy and immediate measures are 

needed to intensify the process of its development. The participation of civil society in 

building a democratic political system of the state is considered. The processes of 

formation of civil society as a basis, the existence of the field of interests of the parties to 

the political process are studied. The relationship between categories such as civil society 

and politics has been explored. The role of public non-governmental organizations and 

social networks in the development of civil society is also considered. 

Practical aspects of the problems of forming a civil society are considered on the 

example of the confrontation between civil society and officials in Odessa on the issue of 

protection against the construction of the park "Youth" .. 

The object of research is social processes in Ukraine and the city of Odessa, 

documents on the creation of formal grounds for the seizure of public property. 

The subject of the study is civil society in Ukraine at the theoretical level and in 

the form of its specific manifestations in the real civil confrontation. 

The following methods were used in the research process: system approach, 

structural-logical analysis, systematization methods, comparison, functional approach. 

The scientific novelty of this work is to substantiate the position on the prospects 

for the development of civil society to create a democratic state political system. 

Characteristic features and basic concepts are identified. 

The practical significance of the work lies in the creation of a theoretical platform 

for the practical development of civil society in Ukraine and, finally, the construction of a 

democratic state political system in an evolutionary way. 

Master's qualification work contains: the main part - 83 pages; drawings - 19; 

literature sources - 60 appendices - 4 ;. 

Key words: democracy, civil society. 
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ВСТУП 

 

Скоро виповниться 30 років незалежності України. За цей період вже 

п’ять разів змінювався президент. Ще більше змінилося прем’єр-міністрів. 

Однак неможна сказати, що у нашій державі вдалося побудувати 

демократичну політичну систему. Як відомо, слово «демократичний» 

походить з грецької де слово «демос» – означає «народ», а слово «кратія» – 

означає «влада». Тобто «влада народу». Нажаль неможна сказати що в 

Україні править народ. 

За роки незалежності влада в Україні опинилася у олігархів, які 

розглядають нашу страну виключно як джерело власного збагачення та не 

мають жодного бажання ділити владу із народом. З історії відомо що є лише 

два шляхи зміни соціального устрою держави – революційний та 

еволюційний. Всі Світові держави, яки досягли у 21 столітті помітних успіхів 

у розвитку демократії досягли її еволюційним шляхом. Яка сила забезпечила 

їм проведення поступової трансформації державного устрою? Фахівці 

приходять до однозначного висновку, що такою силою було громадянське 

суспільство, яке змогли побудувати мешканці цих країн. 

В сучасній Україні, розглядаючи події новітньої історії, можна 

побачити чимало прикладів активної громадської позиції як окремих 

особистостей, так і широких мас громадян. Апогеєм, справжнім підйомом 

громадянського суспільства стала Революція Гідності 2014 року. Герої 

Небесної Сотні залишаться з нами назавжди…. 

Однак для побудови демократичної політичної системи у державі 

силами громадянського суспільства недостатньо короткочасних виплесків 

громадського самовідчуття. Це клопітлива щоденна робота, яку має 

виконувати практично кожний громадянин країни. Широко відомий 

історичний приклад із повстанням Спартака. Один з істориків сказав, що це 

повстання не могло завершитися успіхом, бо одержавши перемогу над 

рабовласниками, керівники повстанців не могли собі уявити ніякого іншого 
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державного устрою, ніж той, до якого вони звикли. Напруженість у 

суспільстві могла привести до масштабного повстання, але трансформація 

суспільства відбувалася дуже повільно. 

Щось схоже можна побачити в Україні. Стан держави та рівень життя 

громадян не влаштовують вже багатьох і багатьох жителів країни, які готові 

проявляти активну громадянську позицію та влаштовувати масштабні акції 

спротиву. Та навіть вимусити піти антинародний уряд та Президента країни. 

Але потім настають щоденні та буденні заботи з облаштування держави і 

політична система поступово знову відкочується до стану олігархічного 

феодалізму, у якому знаходилася спочатку. 

Нам потрібні справжні системні заходи по створенню в Україні 

справжньої демократії, а для цього необхідно створити тут справжнє 

громадянське суспільство. Де принцип громадянина буде не «Моя хата з 

краю - нічого не знаю» а «моя хата з краю -  першим ворога зустрічаю». Для 

того щоб відчути всю трагічність відсутності народовладдя в Україні не 

потрібно робити якісь складні соціологічні, політичні та економічні 

дослідження. Ми живемо в Одесі та з кожним роком бачимо як олігархи, 

яким байдуже наше прекрасне місто, які здебільшого мешкають десь у 

Лондоні чи на Мальдівах знищують нашу Одесу. Для того щоб вирвати 

сьогодні собі якісь ще додаткові мільйони гривень шахраї від влади готові 

перепродати вмісту у 10 разів дорожче руїни заводу Краян для облаштування 

Євромерії, забудувати історичний центр Одеси – туристичну жемчужну 

України апартаментами та супермаркетами. Забудувати парки та старі 

цвинтарі висотками, знищити приморську паркову зону на славнозвісній 

Трасі Здоров’я. А що відбувається на безцінних піщаних пляжах Затоки та 

Кароліно-Бугазу… Кожен наступний керівник міського та обласного апарату, 

управлінь, відділів приходить та починає комбінувати, щоб ще щось у 

громади поцупити. 

Коли бачити це вже немає сил, можна згадати приклад Китаю, де 

щорічно карають на смерть тисячі корупціонерів, але таке рішення можливо 
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лише у тоталітарній державі, побудованій на дуже тонкому балансі сил. І за 

цю простоту вирішення проблеми корупції Китай змушений платити 

ускладненнями на деяких інших напрямках, але ця тема не є предметом 

нашого дослідження. 

Процеси розкрадання та знищення громадських скарбів нашої Одеси 

йдуть вже десятиліттями. Завжди знаходилися небайдужі одесити, яки 

намагалися піднімати голос проти свавілля шахрайського керівництва міста 

та області. Однак тільки в останні роки можна нарешті побачити прояви рис 

громадянського суспільства. Активісти змогли по деяким питанням створити 

спільноти та об’єднатися. Нарешті остаточно виграно судові спори по 

Літньому театру в одеському горсаді. У шахрайського забудовника 

приморських схилів міста на 13 станції великого Фонтану, компанії «Інтергал 

Плюс» залишилася остання надія – вищий апеляційний суд у Києві. І 

будівництво 9-поверхових апартаментів, і непотрібної насправді у тому місці 

підпорної стінки,заради якої було знищено сотні багаторічних дерев цінних 

пород, які ці склони дійсно укріплювали, та для будівництва якої 

планувалося затампонувати дренажну шахту, збудовану для запобігання 

зсувам ще у Радянські часи – все їм заборонено. 

Хочеться вірити що ми тут спостерігаємо риси поступового прогресу у 

побудові в Україні громадянського суспільства та демократії саме у сенсі 

«народовладдя». Ціллю цієї магістерської роботи є спроба висвітлити окремі 

теоретичні питання, пов’язані з шляхами побудови такого суспільства. 
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Висновки 

 

В ході проведення дослідження було розглянуто стан демократичної 

політичної системи у громадянському суспільстві України. Для цього 

проаналізовано поняття громадянського суспільства як базового поняття 

соціології. Окремо розглянуті співвідношення громадянського суспільства 

з державою. Досліджено процеси створення громадянського суспільства в 

Україні, сучасний стан та тенденції його розвитку. 

Встановлено що демократична політична система в Україні перебуває 

поки що у начальному стані та потрібні негайні міри по активізації процесу її 

розвитку.  

Наступним кроком розглянуто участь громадянського суспільства у 

побудові демократичної політичної системи держави. Вивчені процеси 

становлення громадянського суспільства як основа, існування поля 

інтересів сторін політичного процесу. Досліджено взаємозв’язок таких 

категорій як громадянське суспільство і політика. Також розглянуто роль 

громадських неурядових організацій та соціальних мереж у розвитку 

громадянського суспільства.  

Практичні аспекти проблем формування громадянського суспільства 

розглянуті у третьому розділі кваліфікаційної роботи. Встановлено, що 

громадянське суспільство дійсно є чинником побудови демократії в реаліях 

проблем одеського регіону. Прикладом реалізації громадянського спротиву 

та реалізації народовластя із застосуванням законних та легітимних засобів 

боротьби обрано протистояння громадянського суспільства та чиновників у 

м. Одеса у питанні захисту від забудови парку  «Юність». Огляд подій, яки 

відстежуються із парками міста за остання 25 років показує що усі парки 

Одеси під загрозою. Розглянута хронологія експансії, у ході якої Одеса 

втратила вже багато смарагдів зі свого зеленого намиста. Результатом 

проведених досліджень стали деякі міркування з питань історії та 

перспектив громадянського руху за збереження парків Одеси. 
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Підводячи ітоги виконаної магістерської кваліфікаційної роботи 

можна відмітити, що розвиток громадянське суспільство як чинника 

побудови  демократичної політичної системи в Україні є нашою 

найбільшою надією на шляху еволюційної трансформації сучасної 

політичної системи у комфортну для громадян та відкриту для розвитку 

систему народовладдя. 

Одеса не є винятком і потерпає від того ж хижацького відношення до 

культурних, природних та людських ресурсів, яке знищує і Україну в 

цілому. Олігархи та ділки десятиліттями розкрадають спадщину, яку ми 

отримали від предків та мали передати своїм нащадкам. Однак можна 

помітити прояви прогресу у напрямку створення громадянського 

суспільства. За роки після Революції Гідності почали проявлятися риси 

об’єднання громадян у громадське суспільство для відстоювання своїх 

інтересів та протидії шахраям від влади та олігархам. Саме такий прогрес і 

має поступово привести до побудови в Україні громадянського суспільства. 
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Додаток 1 

Припис Міністерства Екології та Природних ресурсів України про 

припинення будівництва у парку «Юність». Стор. 1 
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Додаток 2 

Припис Міністерства Екології та Природних ресурсів України про 

припинення будівництва у парку «Юність». Стор. 2  
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Додаток 3 

Рішення сесиї міскради про відміну дії Генерального плану міста Одеси та 

Схеми функціонально-планіровочної організації приморських територій 
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Додаток 4 

 

 

Згода управління архітектури на забудову парку 

 

 

 




