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- проведение мероприятий популяризации своих нововведений; 
- постоянный мониторинг рыночной ситуации для создания новых 

продуктов и эффективной инновационной политики. 
Все это дает возможность утверждать, что на предприятии ведется ак-

тивная инновационная деятельность и все мероприятия приносят результаты. 
Выводы. 1. Привлечение инновационных ресурсов для развития агро-

промышленных предприятий зерноперерабатывающей отрасли Луганской 
области обеспечивает право товаропроизводителям и дает им возможность 
производить высокорентабельную продукцию. 

2. ПАО «Луганскмлын» - лидер по производству муки и переработке 
зерна - имеет достаточно весомый инновационный потенциал, в частности 
его ресурсный блок, который обеспечивает предприятию высокий уровень 
конкурентоспособности на рынке. Ассортиментная политика определяет на-
илучший набор товарных групп для успешной работы на рынке, который 
обеспечивает экономическую эффективность деятельности предприятия. 

3. Инновационные процессы, которые происходят на предприятиях Лу-
ганской области, в частности ПАО «Луганскмлын», позволяют обеспечить 
выпуск конкурентной продукции, которая в значительной степени способст-
вует росту уровня конкурентоспособности предприятия. 
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Розглянуто підходи до визначення ролі економіки у розвитку громадянського суспі-

льства в поглядах різних вчених. Досліджено межі взаємодії між громадянським суспіль-
ством та економікою. Визначено роль приватної власності та свободи підприємництва у 
розвитку громадянського суспільства в Україні.  

The approaches todefining the role of economics in the development of civil society in the 
views of different researches are viewed. The borders of interaction between the civil society and 
the economy are investigated. The role of private property and free enterprise in the 
development of the Ukrainian civil society is determined. 

 

Постановка проблеми. З проголошенням незалежності України все час-
тіше в засобах масової інформації політиками, журналістами та пересічними 
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громадянами активно обговорюються проблеми становлення та розвитку гро-
мадянського суспільства як важливої та невід’ємної складової розвиненої демо-
кратії. Проте, якщо в закордонній практиці громадянське суспільство досліджу-
ється комплексно (за участі науково-дослідних інститутів широкого спряму-
вання), то в Україні такі дослідження здебільшого здійснюються в рамках соці-
ології та політології. Таким чином поза увагою залишається така його важлива 
складова як економічна, дослідження якої сьогодні є особливо актуальним у 
зв’язку із процесами взаємної інтеграції та нероздільності галузей економіки, 
права, політики і т.д.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Деяким економічним аспек-
там функціонування громадянського суспільства приділялось чимало уваги у 
працях таких науковців, як: Моргун В., Карась А., Павленко Ю., Пухкал О., Ко-
пейчиков В., Лєвін І., Хом’яков Л., Павловський М., Філик Н.  

Проте, не зважаючи на внесок вищезгаданих дослідників,  співвідношен-
ня громадянського суспільства та економіки, їх взаємозв’язки та взаємозалеж-
ності вимагають глибшого та ґрунтовнішого аналізу.  

Постановка завдання. Метою роботи є розгляд підходів до визначення 
ролі економіки у розвитку громадянського суспільства в поглядах різних вче-
них; дослідження меж взаємодії між громадянським суспільством та економі-
кою та визначення ролі приватної власності та свободи підприємництва у роз-
витку громадянського суспільства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Як і будь-яка теорія, що має 
довгу історію, теорія громадянського суспільства у своєму розвитку пройшла 
певну еволюцію, тому, очевидно, що сьогодні бачення громадянського суспіль-
ства суттєво відрізняється від того, яким воно було ще 100 років тому. Для зру-
чності дослідження феномену громадянського суспільства у другій половині 
ХХ ст. професором Каліфорнійського університету Джеффрі Александером бу-
ло виділено три стадії громадянського суспільства, які умовно названо «грома-
дянським суспільством – І» (к. XVII - І пол. XIX ст.), «громадянським суспільс-
твом – ІІ» (сер. ХІХ – ІІ пол. ХХ ст.) та «громадянським суспільством – ІІІ»  
(ІІ пол. ХХ ст. – наш час) [9]. 

Вже ранні концепції «громадянського суспільства – І» (Дж. Лок, А. Фер-
гюссон, Ш.-Л. Монтеск’є, І. Кант, Ф.-Г. Гегель, А. де Токвіль) виділяли в його 
межах основним елементом економічну сферу. Причиною було те, що в її ме-
жах окремі індивіди могли функціонувати як незалежні суб’єктами суспільної 
діяльності, що прагнули зменшення (чи зовсім усунення) втручання держави у 
їх справи, чому сприяли механізми ринку. Функції ж держави полягали в тво-
ренні та впровадженні в життя законів, що були втіленням загальної волі гро-
мадян, оберігали непорушність прав та свобод. 

Існує думка, що поштовхом до формування громадянського суспільства 
стало прагнення буржуазії до свободи. Подальше розповсюдження громадянсь-
ких та політичних прав спочатку на буржуазію, а потім на робочий клас створи-
ло умови для інтеграції цих класів у існуюче суспільство. Розвиток у ХХ ст. та-
ких соціально-економічних прав як право на створення професійних союзів, на 
ведення колективних переговорів з роботодавцями, а також розвиток держави 
загального добробуту, на думку Ю. Павленка, можна вважати новим важливим 
етапом в процесі формування сучасного громадянського суспільства, для якого 
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характерний високий рівень соціальної інтеграції [8, с. 99]. 
Сьогодні існує декілька теорій, що пояснюють взаємозв’язок громадянсь-

кого суспільства з економікою. Серед них широко використовуваною є трьох-
членна концепція А. Грамші, яка сконцентрована на самому суспільстві, а не на 
державі (Гегель) чи економіці (Маркс). Відповідно до неї, базовими складовими 
суспільства виступають комунікації та громадські об’єднання. Економічна і по-
літична ж складові виконують функції стабілізації соціальної структури та ви-
конують роль своєрідних рецепторів, що приймають сигнали громадянського 
суспільства, направлені в бік держави та економіки. Громадські ж об’єднання як 
і публічна сфера є спільними інститутами як для громадської, так і для політич-
ної сфер, при чому між цими сферами нема чітких меж: вони є взаємопроник-
ними, таким чином впливаючи одна на одну [5]. 

Лондонський центр громадянського суспільства розглядає громадянське 
суспільство як самостійний сектор, що знаходиться у співвідношенні не з дво-
ма, а з трьома сферами: політичною (держава), економічною (бізнес) та приват-
ною (сім’я) (рис. 1) [13]. Не зважаючи на те, що ця модель є найбільш узгодже-
ною, між вченими існують деякі суперечності стосовно ролі та місця окремих 
сфер. Наприклад, деякі автори стверджують, що сім’я не є окремим сектором, а 
складовою громадянського суспільства, в той час, як інші вважають, що части-
ною громадянського суспільства є бізнес [12, с. 1]. Деякі дослідники використо-
вують підхід з більш складною сегментацією, відповідно до якого розрізняють-
ся політична, економічна та приватна сфери, які між собою перетинаються. Та-
ким чином окремі суб’єкти можуть функціонувати в декількох сферах одночас-
но [10, с. 240]. 

Інший підхід розглядає громадянське суспільство як простір між іншими 
секторами (державою, бізнесом, сім’єю), таким чином суб’єкти, які відносяться 
до конкретних сфер можуть функціонувати і в громадянському суспільстві [11, 
с. 18]. Наприклад, підприємці традиційно відносяться до економічної сфери, 
проте будуть виступати суб’єктами громадянського суспільства, добуваючись 
звільнення від оподаткування. 

 
Рис. 1. Громадянське суспільство як сектор та як проміжна сфера [13] 
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Відповідно до більшості визначень громадянського суспільства, свобо-
да являється його основою. Проте свобода є явищем багатогранним і означає 
не лише те, що звикли під неї розуміти пересічні громадяни (свободу слова, 
свободу пересування, свободу участі у виборах тощо), а містить і такий ас-
пект як економічна свобода, до якої можна віднести приватну власність як 
основу особистісної свободи та свободу підприємництва. Так, наприклад, на 
думку О. Поліщука, зважаючи на те, що громадянське суспільство перш за 
все відтворює соціальне життя, то, його основними інститутами є приватна 
власність, орендні підприємства, кооперативи, акціонерні товариства, спожи-
вчі та кредитні спілки, бізнес-центри, благодійні фонди і фонди підтримки, 
наймана праця, біржі зайнятості тощо [4, с. 146]. А П. М. Рабінович, в свою 
чергу, виділяє основні ознаки громадянського суспільства, серед яких і такі, 
що стосуються безпосередньо економіки, а саме:  

- рівноправність і захищеність усіх форм власності, насамперед прива-
тної (в її групових та індивідуальних різновидах); 

- економічна свобода громадян та їхніх об’єднань, інших суб’єктів ви-
робничих відносин у виборі форм і здійсненні підприємницької діяльності; 

- свобода і добровільність праці на основі вільного вибору форм та ви-
дів трудової діяльності [6, с.67-68]. 

Практично усі вчені, які займалися дослідженням громадянського сус-
пільства, вважали право власності невід’ємним правом кожної людини, при 
цьому порівнюючи його з правом на життя чи свободу [3, с.25]. 

Громадянське суспільство, відбиваючи настрої всього народу, ґрунту-
ється на волі особистості. Тому можна стверджувати, що саме приватна вла-
сність є базисом громадянського суспільства. 

Але не можна забувати про те, що громадянське суспільство нерозрив-
но пов’язане із правовою державою. Саме тому існує необхідність правового 
забезпечення недоторканості приватної власності, закріпленого у законодав-
чому порядку. В Україні право приватної власності закріплюється на рівні 
Конституції України та Цивільного кодексу [2, ст. 41; 7, ст. 325]. 

Очевидно, що лише за існування права приватної власності особи (фізи-
чної чи юридичної), існування громадянського суспільства є можливим, бо за 
таких умов особа є справді вільною, оскільки може приймати самостійні рі-
шення, бути незалежною у процесі володіння, користування, розпорядження 
своєю власністю, результатами інтелектуальної та творчої діяльності [2, с. 41]. 

Право на підприємництво в Україні закріплене Конституцією України 
та Господарським кодексом України. Так ст. 42 Конституції зазначено, що 
кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом 
[2, ст. 42]. А Господарським кодексом визначені основні принципи підпри-
ємницької діяльності, які відповідають принципам громадянського суспільс-
тва, а саме: 

- вільний вибір видів діяльності;  
- самостійне формування програми діяльності;  
- вільний найм працівників;  
- вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення 

платежів, передбачених законодавством тощо [1, ст. 44]. 
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Проте слід зауважити, що в Україні свобода підприємництва носить 
специфічний характер, що пов’язано із великою кількістю обмежень стосов-
но малого та середнього підприємництва, а також із значною його бюрокра-
тизацією від самого моменту реєстрації підприємства, при чому слід заува-
жити, що з плином часу ситуація не покращується. Звичайно такі тенденції 
не відповідають стандартам розвинутої економіки і не сприяють розвитку 
громадянського суспільства в Україні.  

Висновки. Громадянське суспільство являє собою складний та неодно-
значний феномен, який характеризують безліччю аспектів. Серед них далеко 
не остання роль відводиться економіці, яка, на думку багатьох вчених, є не 
лише важливим, але й основним фактором, що впливає на його рівень розви-
тку. Причиною цього є те, що основою існування громадянського суспільства 
є свобода, яка передбачає і вільне підприємництво, і свободу всіх форм влас-
ності (особливо приватної), і свободу праці тощо. Тому для одержання пов-
ноти інформації стосовно економічних процесів їх дослідження доцільно 
проводити в комплексі з дослідженнями особливостей та закономірностей 
розвитку громадянського суспільства. 
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