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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ 

 
Що таке громадянське суспільство й правова держава? 
Громадянське суспільство – це спільність вільних, незалежних, 

рівноправних людей, кожному з яких держава забезпечує юридичні 
можливості бути власником, користуватися економічною свободою та 
надійним соціальним захистом, іншими правами та свободами, брати 
активну участь у політичному житті та в інших сферах життєдіяльності 
людини і громадянина. 

У громадянському суспільстві повинна існувати правова держава, 
у якій лише юридичними засобами забезпечуються верховенство права, 
реальне здійснення, гарантування, охорону, захист і поновлення 
порушених прав людини та громадянина, взаємну відповідальність 
держави й особи, контроль і нагляд за створенням та застосуванням 
юридичних законів. 

Зважаючи на норми, закріплені в Конституції України, можна 
зробити висновок, що Україна є правовою державою. Але чи можна 
говорити про те, що в Україні існує така держава, якщо не забезпечено 
гарантій реалізації прав і свобод людини та громадянина і якщо не 
реалізуються принципи взаємної відповідальності держави та особи? І 
це ще не всі проблеми, що гальмують розвиток правової держави в 
Україні та побудову громадянського суспільства. 

Отже, для формування в Україні правової держави варто вжити 
таких заходів: «пов’язати правом» діяльність держави та її органів; 
сформувати правовий механізм, чітку роботу законодавчої влади на 
основі Конституції України і конституційних законів; сформувати в 
людей нове правове мислення, високий рівень правової культури; 
надати громадянам знання про життєво необхідні закони та прищепити 
вміння використовувати ці закони в повсякденному житті. 

На сучасному етапі Україні властиві невисокий рівень політичної 
та парламентської культури, правовий нігілізм, слабкість 
демократичних традицій і навичок. Але про те, що влада робить спроби 
відтворювати формування України як правової держави, свідчать 
підписувані документи, закони. Наприклад, Президент України Віктор 
Янукович 24 березня 2012 року підписав Указ про Стратегію державної 
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та 



першочергові заходи щодо її реалізації. Цей документ потрібен для 
створення сприятливих умов для подальшого розвитку в Україні 
громадянського суспільства та запровадження ефективного механізму 
взаємодії його інститутів з органами виконавчої влади й місцевого 
самоврядування.  

Звичайно, Україна вже зробила й у подальшому майбутньому 
буде робити кроки до побудови правової держави. Уже відбулися й 
відбуваються зрушення в оціненні прав і свобод людини. Про це 
свідчить і те, що Україна визнала юрисдикцію європейських інститутів 
захисту прав і свобод людини. Але, на жаль, значна частина ознак 
правової держави в нашій країні є поки що лише формальними. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ВІДНОСИН КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ В УКРАЇНІ 

 
Актуальність досліджуваного питання зумовлено розвитком 

ринкових відносин в Україні, зростанням кількості ринкових операцій і 
потребою правового регулювання та юридичного консультування 
відносин між продавцями й покупцями на ринку. 

За ст. 654 Цивільного кодексу України, договір купівлі-продажу – 
це договір, за яким продавець зобов’язується передати майно у 
власність покупцеві, а покупець зобов’язується прийняти майно і 
сплатити за нього певну грошову суму. Правова мета згаданого 
договору – перенесення покупцеві права власності на річ, яка є товаром. 

Цей договір має такі юридичні властивості:  
1) завжди є оплатним договором: набуваючи майно у власність, 

покупець сплачує за нього продавцеві ціну, указану в договорі; 
2) є двостороннім договором: зумовлений взаємним виникненням 

у кожної зі сторін прав і обов’язків. З укладенням такого договору 
продавець приймає на себе обов’язок передати покупцеві певну річ і 
водночас набуває права вимагати її оплати, а покупець зобов’язаний 
здійснити оплату придбаної речі й водночас набуває права вимагати від 
покупця її передання; 

3) є реальним (коли передання товару продавцем є підставою для 
укладення договору купівлі-продажу) і консенсуальним (коли сторони 


