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Важливими частинами розділу є теми, присвячені ознайомленню учнів із осно-
вами демократії, правилами життя й урядування шкільної громади, організації  та 
діяльності дитячих та молодіжних громадських об’єднань, дослідженню проблем 
місцевої громади та впливу молодих людей на вирішення місцевих проблем.

У	темі	4.1	«Що	таке	демократія» учні пригадають, коли і як виникає демокра-
тія, якими є її ознаки, з’ясують, у чому полягає цінність демократії та за яких умов 
можливе її існування. Це дозволить визначити позицію кожного щодо демократії 
та демократичних процедур. Вивчення теми сприятиме формуванню власних су-
джень, оцінкам та ставленню до ключових понять: демократія, плюралізм, безпо-
середня демократія, представницька демократія.

Зміст цієї теми 
розкривається  

у таких модулях

1. Коли і як виникає демократія.
2. У чому полягає цінність демократії.
3. За яких умов можливе стабільне існування демократії.

Тема	4.2	«Як	демократичні	процедури	забезпечують	народовладдя	у	де-
мократичній	державі» висвітлює, як за допомогою інститутів демократії та де-
мократичних процедур реалізовується участь громадян в управлінні демократич-
ною державою. Вивчення цієї теми сприятиме розумінню важливих понять: демо-
кратія — народовладдя, інститути демократії, демократичні процедури, пряма та 
представницька демократія, опозиція, «більшість» та «меншість».

Ця тема  
складається з таких 

модулів

1. Якими є умови здійснення народовладдя в Україні.
2. Чому важливо дотримуватися принципів виборчого права.
3. Яким чином взаємодіють більшість та меншість при здійсненні народовладдя.

У темі	4.3	«Яку	роль	відіграють	політичні	партії	та	громадські	організації	у	
розвитку	демократії» учні досліджуватимуть правовий статус політичних партій 
та громадських організацій і рухів, мету їхнього створення і діяльності та вплив на 
розвиток демократії в Україні. 

Модулі цієї теми 1. Що таке політична партія і яким є правовий статус політичних партій в Україні.
2. Діяльність та вплив політичних партій на демократію.
3. Діяльність та вплив громадських організацій, об’єднань та рухів на суспільно-

політичне життя України.

Тема	4.4	«Що	таке	громадянське	суспільство,	і		яка	роль	у	ньому	належить	
правовій	 державі» розкриває сутність громадянського суспільства та роль у 
ньому правової держави. Важливим буде розуміння того, яку користь несе людям 
формування громадянського суспільства, дії його інституцій, правової держави на 
основі верховенства права. 

У темі містяться  
такі модулі

1. Що таке громадянське суспільство та якими є його ознаки й функції.
2. Якою є роль громадян у становленні й функціюванні громадянського 

суспільства.
3. Яку роль виконує правова держава у громадянському суспільстві.

У темі	4.5	«Якими	є	умови	та	форми	активної	громадянської	участі	у	житті	
суспільства» розглядається активна участь громадян у житті суспільства і дер-
жави. Різноманітні форми роботи допоможуть старшокласникам краще зрозу-
міти такі поняття та суспільні явища, як: демократичний громадянин, культура 

Розділ 4 «ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ»  
знайомить учнів з основними засадами і цінностями демократичної 
держави та громадянського суспільства.
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МЕТОДИЧНІ ТА ЗМІСТОВІ ЗАСАДИ

громадянськості, активна громадянська позиція, соціальна згуртованість, солі-
дарність та взаємодія людей у суспільстві, форми соціальної активності громадян.

Ця тема включає  
такі модулі

1. Хто такий демократичний громадянин.
2. Якими є форми соціальної активності громадян.

Тема	4.6 «Яку	роль	відіграє	громада	в	житті	людини,	суспільства	і	держа-
ви» допоможе зрозуміти сутність поняття «громада», а також розкриє значення 
громади в житті людини, покаже її вплив на державу і суспільство. Учнівська мо-
лодь отримає змогу визначити, чи є громадами спільноти, до яких вона належить, 
поміркувати про взаємозв’язок людини, громади, держави і суспільства.

Зміст теми 
розкривається  

у таких модулях

1. Що таке громада.
2. Роль громади в житті людини, суспільства, держави.

У темі	4.7 «Як	громада	реалізує	та	захищає	свої	права	і	законні	інтереси»	
мова йде про те, якими шляхами і засобами громада може захищати свої права та 
законні інтереси, як можуть громадяни впливати на вирішення проблем місцевої 
громади. Ключові поняття: форми громадських дій, механізми реалізації прав та 
інтересів громади, громадські слухання.

Тема складається  
з модулів

1. Можливості захисту інтересів громади.
2. Форми впливу на вирішення проблем громади.

Тема	 4.8	 «Як	 захищати	 власні	 інтереси.	 Адвокація.	 Лобізм» присвячена 
з’ясуванню сутності таких форм громадянської активності, як адвокація та лобі-
ювання. Її мета — полегшити розуміння причин, видів і проявів корупції, а також 
засвоєння таких термінів, як адвокація, лобізм, корупція, хабар.

Модулі цієї теми 1. Як добиватися свого.
2. Як організувати кампанію з адвокації.

З теми	4.9	«Як	живе	та	урядується	шкільна	громада» старшокласники діз-
наються, як школа може стати територією учнівського самоврядування, сприя-
ючи формуванню демократичної культури — основи розвитку громадянського 
суспільства.

Тема містить  
такі модулі

1. Як взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації сприяє організації 
шкільного життя.

2. Як відбувається врядування та управління школою.
3. Створюємо шкільні правила разом.

У темі	4.10	«Як	і	для	чого	створюються	і	діють	дитячі	й	молодіжні	громад-
ські	 об’єднання» розкриваються ключові поняття: свобода асоціацій, дитячі й 
молодіжні об’єднання і рухи та обґрунтовується важливість створення дитячих і 
молодіжних громадських організацій для розвитку громадянського суспільства.

Тема включає  
модулі

1. Дитячі й молодіжні об’єднання і рухи в Україні.
2. Як створити молодіжну громадську організацію.

Майстерня	громадянина — практичне заняття до розділу, яке має на меті 
допомогти учням усвідомити важливість участі молоді у житті місцевої громади,  
а саме: визначати та аналізувати проблеми місцевої громади, пояснювати, які пра-
ва і можливості мають громадяни для вирішення місцевих проблем, створювати 
план дій для вирішення проблем місцевої громади. Обсяг та особливості викори-
стання модулів практичного заняття визначаються залежно від навчально-вихов-
ної ситуації у класі, школі, соціокультурних характеристик місцевої громади.

Роботу над Розділом завершує підсумкове	оцінювання, яке дає змогу учням 
продемонструвати набути знання, уміння та ціннісні орієнтири, пов’язані з демо-
кратичним суспільством. 
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Тема 4.1  Що таке демократія

У цій темі ми з’ясовуємо, в чому полягає цінність демократії та за яких 
умов можливе її існування. Це дозволить визначити позицію кожного щодо 
демократії та демократичних процедур. Вивчення теми сприятиме фор-
муванню власних суджень та ставлення до ключових понять: демократія, 
плюралізм, безпосередня демократія, представницька демократія.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо умови існування демократії та її вплив на суспільство.
Розуміємо ключові ознаки демократичного суспільства та цінність люди-
ни в умовах демократії.
Діємо, аналізуючи та оцінюючи умови існування та стан розвитку демо-
кратії в Україні.

Дискусія Визначте	місце	демократії	у	вашому	житті
Дайте відповіді на запитання в таблиці.

Запитання Так Ні

Чи відчуваєте ви повагу до себе з боку дорослих:  
батьків, учителів, вихователів, знайомих?

Чи дорослі спільно з вами визначають ваші обов’язки 
вдома, у вашому класі, в школі? 

Чи визнають дорослі за вами право висловлювати свою 
думку та дотримуватися її?

Чи дослухаються дорослі до ваших думок та думок  
ваших однолітків під час вирішення важливих питань  
у житті сім’ї, школи?

 
Якщо ви отримали більшість відповідей «так», то маєте високий рівень 

демократичного мислення та демократичне оточення, в якому перебуваєте. 
В іншому випадку будемо разом вчитися покращувати ситуацію.

Модуль 1    Коли і як виникає демократія

Слово «демократія» походить від грецького слова «демос», що означає 
«народ», і «кратос», тобто «влада». Отже, під демократією ми розуміємо 
спосіб правління, який залежить від волі народу («владу народу»).

Основою демократії є свобода і рівність усіх громадян. Передусім — це 
рівність перед законами, коли немає жодних особливих прав чи привілеїв 
для тих чи інших спільнот. 

Демократія	 — це орга-
нізація та функціонування 
державної влади на засадах 
визнання народу джерелом 
державної влади, що перед-
бачає забезпечення прав гро-
мадян, участі народу в управ-
лінні державою.
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Важливою засадою демократії є наявність загальних рівних і вільних 
виборів. Вибори є демократичними лише тоді, коли вони передбачають 
альтернативу. У демократичному виборчому процесі необхідною є сво-
бода висловлення своєї думки, різноманітність політичних пропозицій і 
програм та право на участь у виборах для представників меншин і полі-
тичної опозиції. 

Розглядаємо  
та обговорюємо

Ознайомтеся з наведеними нижче ілюстраціями, які демонструють пев-
ні етапи розвитку демократії у світі та в Україні.
Чи всі зображені ситуації відповідають зазначеним вище основам демо-
кратії? Якщо ні, то яких саме елементів демократії бракує у кожному  
з прикладів?
Пригадайте, що означають терміни «безпосередня» і «представницька 
демократія». У яких із наведених прикладів вони представлені і як саме?
Розгляньте подані зображення та, опираючись на знання, здобуті на 
уроках історії та правознавства, обговоріть у парах, що для вас означає 
демократія.

Принципи	демократії	—	 
безумовні вимоги, які випли-
вають із самої суті демокра-
тії і пред’являються до всіх 
учасників демократичного 
про цесу. 

Народне віче часів Київської Русі Козацька рада на Запорізькій Січі

Народні збори в Афінах у V ст. до н. е. Засідання англійського парламенту в наші дні
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У сучасних демократичних суспільствах влада належить усім повно-
правним його членам — громадянам. А для того, щоб відбулося справед-
ливе представлення народу, необхідними стають вільні та чесні вибори. 

Розглядаємо  
та обговорюємо

Безпосередня	та	представницька	демократія
Розгляньте схему і доповніть її колонки конкретними прикладами.
Обговоріть переваги і недоліки безпосередньої та представницької 
демократії.
Яким чином названі вами приклади роблять демократичний устрій до-
ступним для всіх членів суспільства?

Цікава інформація 

Електронна	демократія	(е-демократія) — форма суспільних відносин, 
за якої громадяни та організації залучаються до державотворення і дер-
жавного управління, а також до місцевого самоуправління через широке 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Безпосередня	 демокра-
тія	— це безпосереднє воле-
виявлення народу, що здійс-
нюється шляхом референ-
думів, виборів, обговорення 
проектів нормативних актів; 
участі у виборах органів дер-
жавної влади; загальних збо-
рів громадян; мітингів, звітів 
депутатів і виконавчих орга-
нів влади перед населенням 
тощо.

Представницька	 демо-
кратія — це вираження волі 
громадян через обраних 
ними представників до ор-
ганів державної влади — на-
родних депутатів, президен-
та, депутатів органів місце-
вого самоврядування.

Віче на Майдані Незалежності в Києві, лютий, 2014 р. © Андрій Стенін, РІА Новини
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Модуль 2    У чому полягає цінність демократії

Термін «демократія» використовується не лише для характеристики 
певної форми політичного устрою, але й визначає характер діяльності 
будь -якої організації, де забезпечується рівноправна участь її членів в 
управлінні та прийнятті рішень. У наш час сама по собі демократія є важ-
ливою й загальновизнаною цінністю. Але вона набирає справжньої сили 
тільки за умови, коли люди знають, за що вони цінують демократію, чого 
хочуть досягнути і що захищатимуть у разі необхідності.

Обговорюємо  
в групах

Ознаки	демократії
Об’єднайтеся у групи. Розподіліть між групами по 2–3 ознаки демократії 
з переліку, поданого нижче.
Обговоріть і презентуйте перед класом відповідну ознаку, пояснивши, 
як вона сприяє утвердженню демократії.  
Використовуючи метод «вільного мікрофону», завершіть роботу корот-
кими репліками: «Цінність демократії полягає …». 

 

наявність у державі представницьких органів влади та місцевого 
управління (самоврядування) різних рівнів 

чинні закони — єдині й рівні для всіх

вибори, референдум

виборність органів влади

підзвітність та підконтрольність виборцям органів влади

політичний плюралізм (багатопартійність)

ідеологічний плюралізм (визнання права на існування  
різних ідеологій)

наявність, гарантованість й забезпечення прав і свобод людини 
(особисті, політичні, економічні, соціальні, культурні)

взаємна відповідальність громадянина і держави  
(взаємні права та обов’язки)

наявність справедливого та незалежного суду

Плюралізм	 —	 визнан-
ня рівноправності існуван ня 
множинності інтересів, по-
гля дів, переконань, ідеологій, 
пар тій, культурних цінностей 
тощо.
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Громадянська реклама

Демократія — це відповідальність 
усіх за збереження суспільних 
цінностей
Демократію не можна встановити тільки на основі проведення виборів. 

В історії існувало чимало прикладів того, як услід за демократичними ви-
борами наставала диктатура. Отже, громадяни, мають відчувати відпові-
дальність за свій вибір, вимагати відповідальності і дотримання законно-
сті від людей, яким народ довірив владу в суспільстві. Отже, демократія — 
це відповідальність усіх за збереження суспільних цінностей.

Модуль 3    За яких умов можливе стабільне існування демократії

Порівнюємо  
та обмінюємося 

думками

Умови	демократії
Об’єднайтеся у чотири групи.
Обговоріть у групах умови існування та стабільності демократії, вико-
ристовуючи наведені нижче матеріали.

Матеріал  
для першої групи

 
ЕКОНОМІЧНІ 

УМОВИ

Необхідною умовою демократії є досягнення відносно високого рівня 
економічного розвитку і задоволення економічних базових потреб люди-
ни, наприклад, у їжі, житлі, можливості відпочинку тощо. Цьому сприяє 
наявність різних видів власності — приватної, колективної, державної. 
Держава здійснює регулювання економіки, створює закони, які сприя-
ють вільній і чесній конкуренції, підприємницькій ініціативі окремих лю-
дей і компаній, можливості кожної людини працювати там, де вона може 
найкраще реалізувати свої здібності й одержувати за свою працю гідну 
винагороду. 

Матеріал  
для другої групи 

СОЦІАЛЬНІ 
УМОВИ

Створення рівних прав і можливостей для членів суспільства, перева-
жаючою верствою якого стає середній клас. 

Забезпечення розвитку людей, підвищення рівня та якості життя на-
селення, створення умов формування середнього класу та подолання бід-
ності, запобігання різкому розшаруванню суспільства за рівнем доходів, 
майновим і соціальним становищем. 

Матеріал  
для третьої групи 

ПОЛІТИЧНІ 
УМОВИ

Під політичними умовами передбачається наявність ефективної дер-
жави і дієвого владного апарату, які діють на основі верховенства права, 
політичного плюралізму, недоторканності та невід’ємності прав і свобод 
людини. Це регулювання суспільного життя демократичними правилами 
та методами на основі законів, удосконалення системи органів державно-
го управління, методів їхньої діяльності, спрямованих на інтереси люди-
ни і суспільства. 
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Матеріал  
для четвертої групи

КУЛЬТУРНІ 
УМОВИ  

(політична культура) 

Визнання демокра тичних принципів, довіра до ключових політич них 
інститутів та поміж людьми, почуття громадянського обов’язку тощо. 
Позитивне сприйняття демократичних суспільних цінностей, національ-
на ідентичність та громадянська консолідація, високий рівень правової 
культури, наявність сприятливих можливостей для участі особистості у 
суспільному житті 

Громадянська реклама

Єдиним джерелом влади  
в Україні є народ.

Стаття 5 Конституції України

Застосуйте набуті знання і досвід

МІНІ-ОПИТУВАННЯ	
 Як Ви вважаєте, які перешкоди для розвитку демократії існують  

в Україні? 
 1) існуюче виборче законодавство;
 2) недосконала судова система, залежність суддів;
 3) пасивність людей;
 4) низький рівень життя людей;
 5) низький рівень політичної культури населення;
 6) корупція;
 7) зовнішні впливи інших держав;
 8) недостатній прошарок середнього класу;
 9) безвідповідальність і егоїзм представників влади;
10) нерівноправність чоловіків та жінок;
11) неготовність громадян брати на себе відповідальність; 
12) недобросовісність та залежність ЗМІ;
13) соцiальне розшарування суспiльства на дуже бiдних i дуже багатих;
14) постійні конфлікти різних гілок влади;
15) вплив бізнесу, олігархів на владу;
16) відсутність демократичних традицій в українському суспільстві;
17) неповага більшості людей до бізнесу та багатих людей;
18) відсутність справжніх політичних та інтелектуальних авторитетів; 
19) слабка залученість молоді в суспільне життя;
20) ваша версія _________________________________________.

 Оберіть три найбільш значущі для вас причини. Поділіться своїми вибо-
ром з однокласниками, порівняйте результати. 

 Обговоріть ті позиції, щодо яких збігаються думки більшості учнів 
класу.  

 Вислухайте думки учнів, які мають особливу позицію.
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Тема 4.2  Як демократичні процедури забезпечують 
народовладдя у суспільстві

При вивченні теми ви дізнаєтеся, як за допомогою інститутів демократії 
та демократичних процедур реалізовується участь громадян в управлінні 
демократичною державою.
Вивчення теми сприятиме розумінню важливих понять: демократія, наро-
довладдя, інститути демократії, демократичні процедури, пряма та пред-
ставницька демократія, опозиція, «більшість» та «меншість».

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо механізми функціонування інститутів демократії та демо-
кратичні процедури.
Розуміємо	 роль демократичних процедур і принципів у демократичній 
державі та необхідність їхнього дотримання.
Діємо: аналізуємо та оцінюємо здійснення прав більшості та захист прав 
меншості як умови реалізації народовладдя в демократичній державі.

Досліджуємо  
та аналізуємо

Вибори	старости,	що	тут	не	так?
 � Головуючий на загальних зборах громади запропонував односельцям 

вибрати старосту громади і сказав, що це повинен бути громадянин N. 
(назвав ім’я свого приятеля).

 � Вибори старости громади відбулися через жеребкування. Старостою 
випадково став чоловік, який витягнув картку із позначкою «староста».

 � На виборах старости жінки мали по одному голосу, а чоловіки по два, 
тому що у громаді живе удвічі менше чоловіків, аніж жінок.

 � Обирати старосту одержали право лише мешканці громади, які мають 
роботу.

 � Перед тим, як виборці опустили свої бюлетені у скриньку для 
голосування, головуючий зазирнув у кожний бюлетень, щоб знати, хто 
як проголосував.

 � Під час обговорення кандидатури старости виявилося, що гідних осіб 
серед мешканців громади немає. Тому вирішили, що старостою буде 
заможний і відомий бізнесмен із обласного центру.

 Прочитайте уявні ситуації стосовно виборів старости у шести громадах 
України. 
Обговоріть їх у парах і скажіть, що, на ваш погляд, у них не так?
Чи вважаєте ви такі вибори справедливими? Обґрунтуйте свою думку. 
Прокоментуйте ситуації. Визначте, які принципи виборчого права були 
порушені у кожній з них?
Чому, на вашу думку, важливо дотримуватися принципів виборчого 
права??
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Тема 4.2. Як демократичні процедури забезпечують народовладдя у суспільстві

Модуль 1    Якими є умови здійснення народовладдя в Україні

Однією з найвищих цінностей демократичного суспільства є народо-
владдя.	

Народовладдя в Україні реалізується на основі Конституції, через інсти-
тути безпосередньої (прямої) чи представницької (виборної) демократії  
і є проявом політичної активності громадян. 

Політична активність передбачає залучення громадян до процесу полі-
тико-владних відносин, їх вплив громадян на перебіг соціально- політичних 
процесів та на формування владних політичних структур. На початковому 
рівні це проявляється через участь у виборах, мітингах, маніфестаціях, збо-
рах, страйках тощо. На вищому рівні — це вже професійна політична діяль-
ність у законодавчих, виконавчих та судових органах, у ролі представників 
політичних партій, рухів та громадських об’єднань тощо. 

Політична діяльність буває усвідомленою і стихійною. Кожна сучасна 
держава, здійснюючи свою політику, намагається заручитися підтримкою 
якомога більшої кількості громадян. Навіть диктаторські та тоталітарні 
режими, які насправді надзвичайно обмежують можливість участі грома-
дян у політичному житті, намагаються створити ілюзію політичної актив-
ності, змушуючи всіх брати участь у різноманітних політичних акціях.

Демократичні держави вбачають у розвитку політичної активності 
громадян одну з основних умов здійснення своєї політики, досягнення й 
забезпечення політичної стабільності загалом. Щоб не стати об’єктом ма-
ніпуляції, громадянам важливо свідомо ставитись до своєї участі у полі-
тичному житті держави. 

Народовладдя стає справді можливим завдяки існуванню таких інсти-
тутів демократії.

Право обирати і бути обраним на виборні державні посади.
Свобода слова, включаючи критику влади, а також існування альтерна-

тивних джерел інформації, які охороняються законом.
Свобода самоорганізації, тобто право громадян створювати відносно 

незалежні від держави асоціації чи організації, в тому числі — опозиційні 
партії.

Для того, щоб названі інститути справді діяли, у конституціях демокра-
тичних держав передбачено систему демократичних процедур.

 � Вільні і чесні вибори. 
 � Референдуми, плебісцити (опитування громадської думки).
 � Голосування — відкрите або таємне. 
 � Відкрите обговорення кандидатур на виборах або питань референдуму. 
 � Делегування виборцями повноважень обраним представникам до ор-

ганів влади.
 � Вивчення громадської думки методом соціологічних досліджень. 

Таким чином, демократія діє на основі розвинутої системи принципів. 
До фундаментальних принципів демократії належать: принципи гласно-
сті, різно манітності (плюралізм), залучення населення до вирішення пи-
тань державного значення, поділу влади, єдності, рівності і гарантованості 
демократичних прав та обов’язків.

Народовладдя — це вер-
ховна влада народу в держа-
ві і над самою державою як 
право на її заснування, визна-
чення способів її організації, 
діяльності та розвитку. 

Політична	 діяльність	
(або	 активність)	 — це су-
спільна діяльність громадян, 
які мають на меті впливати 
на прийняття політичних 
рішень, реалізацію своїх по-
треб та інтересів.

Інститути	демократії — 
це юридично оформлені (за-
кріплені в законах) самостій-
ні елементи державної влади, 
метою запровадження яких 
є організація і здійснення 
народовладдя.

Демократичні	 проце-
дури — це встановлений за-
коном порядок здійснення, 
виконання, втілення демо-
кратичних принципів (основ 
народовладдя).
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В демократичному суспільстві важливим є характер суспільного облаш-
тування державними і суспільними справами, тобто реалізація принципів 
демократичним процедур, рівності прав громадян.

Демократія сьогодні — не просто влада народу, а механізм здій
снення державної влади, який забезпечує виконання волі більшості 
громадян.

Громадянська 
активність

Будуємо	логічний	ланцюжок	реалізації	народовладдя	
Виберіть із наведеного вище тексту умови, завдяки яким народовладдя 
в Україні стає реальним.
Побудуйте ланцюжок послідовності таких умов. Як вони взаємо пов’язані?
Прокоментуйте створену послідовність. 

Модуль 2    Чому важливо дотримуватися принципів виборчого права

За умов сучасної демократії владу від імені народу здійснюють обрані 
представники. Органи представницької влади формуються за допомогою 
проведення процедури виборів.

Вибори дають можливість громадянам висловити своє ставлення до по-
літиків (підтримати чи не підтримати того чи іншого кандидата або пар-
тію), активно втручатися у процеси внутрішньої чи зовнішньої політики 
тощо. 

Від того, як влада враховує наші інтереси, багато у чому залежить те, як 
ми з вами живемо, які можливості кожен з нас має для комфортного та без-
печного життя. Вибори представників до органів центральної влади або 
місцевого самоврядування (депутатів) — це делегування їм права пред-
ставляти наші з вами інтереси та забезпечувати рівні права і можливості 
для кожного члена суспільства.

Кожен громадянин має виборче право, яке дозволяє йому обирати (ак-
тивне) чи бути обраним (пасивне) до представницьких органів влади. 
Громадяни держави, які мають право брати участь у виборах, є виборця-
ми. Коло виборців, що збирається голосувати чи голосує за певну політич-
ну партію на парламентських, президентських або місцевих виборах, нази-
вається електоратом (лат. elector — виборець). 

Обрані народом представники до органів влади чи самоврядування 
здійснюють управління державою, областю чи населеним пунктом впро-
довж визначеного законом терміну. Саме за результатами голосування ви-
борців формуються більшість, яка здійснює управління державою, та мен-
шість, яка переходить в опозицію і контролює діяльність більшості.

Через процедуру виборів влада в державі стає легітимною (законною), 
за умови, якщо вибори є справедливими.

Принципи	 демокра-
тії	 —	 безумовні вимоги, які 
випливають із самої суті де-
мократії і пред’являються до 
всіх учасників демократич-
ного процесу. 

Народовладдя

Вибори — це спосіб фор-
мування органів влади та 
 самоврядування способом го-
ло сування, обрання осіб, які 
бу дуть приймати рішення 
від імені громади.
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Громадяни беруть участь у виборах на основі виборчого права — сис-
теми нормативно-правових актів, що встановлюють та регулюють права 
виборців у формуванні виборних органів державної влади та місцевого 
самоврядування. 

Проведення виборів, за умов дотримання демократичних принципів ви-
борчого права, надає підстави вважати, що такі вибори є справедливими.

Основні принципи виборчого права у більшості країн є подібними. В на-
шій державі вони викладені у статті 71 Конституції України.

Аналізуємо  
ситуації

Принципи	виборчого	права
Загальність	виборів	— виборче право мають усі громадяни, які досяг-

нули 18-річного віку.
Вільні	вибори — ніхто не може бути змушений до участі у виборах або 

обмежений у волевиявленні.
Рівність — кожен виборець має один	голос і право проголосувати тіль-

ки один	раз.
Таємність	голосування — відсутність контролю і тиску на виборця.
Прямі	 вибори — пряме, безпосереднє голосування виборця за 

кандидата.
Гласність	 виборів — своєчасне повідомлення про вибори та їхні 

результати.
Територіальність — вибори проходять на всій території України, яка 

розділена на виборчі округи.
Ознайомтеся з принципами виборчого права. 
Визначте порядок їхньої важливості для вас. Обґрунтуйте свою думку.

Виборчі	цензи
На різних етапах становлення виборчого процесу в різних країнах у ньо-

му було чимало обмежень — виборчих цензів — офіційно визначених умов 
і ознак, на підставі яких обмежується виборче право громадян. 

Щоб бути обраним або бути включеним до числа виборців в Україні люди-
на мала відповідати певним ознакам — цензам. Насамперед, бути громадя-
нином держави (ценз громадянства), досягти відповідного віку, наприклад, 
18 років (віковий ценз), не бути позбавленим виборчого права через засу-
дження за порушення закону або через визнану судом розумову недієздат-
ність (ценз на стан здоров’я).

Ось приклади цензів, що існували колись. Деякі з них діють в окремих 
країнах світу і сьогодні.

Ценз осілості — вимога, за якою виборче право надається лише тим гро-
мадянам, які проживають на тій чи іншій території протягом певного часу. 

Громадянська реклама

Йти на вибори — це не лише можливість 
змінити на краще життя спільноти,  
в якій ми живемо, але й нагода  
вплинути на власне майбутнє
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Майновий (податковий) ценз — володіння майном (рухомим і нерухо-
мим) на певну суму або розмір сплати податків. 

Статевий ценз — обмеження виборчого права за статевою ознакою. 
Тривалий час виборче право було суто «чоловічим» і не поширювалось на 
жінок. Рівне право брати участь у виборах і чоловікам, і жінкам вперше 
було запроваджене 1893 р. в Новій Зеландії, у США — в 1920 р., Франції — 
від 1944 р., Греції — в 1956 р., Швейцарії —  1971 р. 

Релігійний ценз (віросповідання) вимагає, щоб носій виборчого права 
сповідував певну релігію. Зокрема, в Ірані бути обраним має право тільки 
мусульманин. 

Громадянська реклама

Хто хоче в нашому житті щось 
змінити, покращити, той мусить 
брати участь у виборах!

Обговорюємо Перегляньте інформацію про виборчі цензи. 
Як ви вважаєте, чи правомірним є існування подібних обмежень? 
Поясніть свою думку.
Скажіть, як співвідносяться такі обмеження із Загальною декларацією 
прав людини?

Модуль 3    Яким чином взаємодіють більшість та меншість  
  при здійсненні народовладдя

Розглядаємо  
та обговорюємо

Ознайомтеся із цитатою відомого американського політичного і дер-
жавного діяча Бенджаміна Франкліна.
Яку думку хотів підкреслити автор цитати щодо становища «більшо-
сті» та «меншості» у демократичному суспільстві?
Які засоби мають існувати в демократичному суспільстві, щоб права 
кожного громадянина були захищені?

У демократичній державі громадяни вільно приймають політичні рі-
шення, відповідно до волі більшості. У демократичному суспільстві воля 
більшості має поєднуватися з гарантіями прав осіб, які опинилися у мен-
шості — етнічній, релігійній чи політичній тощо. Права меншості не мо-
жуть залежати лише від доброї волі більшості і не можуть бути скасовані 
більшістю голосів. 

Розглянемо право меншості (опозиції) в парламенті. Юридичне понят-
тя «більшість» ототожнюється з політичним поняттям «правляча», а «мен-
шість» — з політичним поняттям «опозиція». 

Наявність опозиції вважається невід’ємним компонентом демократич-
ного суспільства, правової держави. Допоки в суспільстві існує відмінність 
інтересів, доти існуватиме й опозиція. 
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Опозиція аналізує роботу уряду, критикує його діяльність, користується 
можливістю порушити питання про довіру уряду. Проте, ведучи боротьбу 
за владу, вона не повинна застосовувати форми політичної агресивності, 
прийоми політичних провокацій. Необхідно, щоб у процесі конкурентної 
взаємодії різних політичних інтересів, за допомогою компромісів досяга-
лася їхня рівновага. 

Отже, демократія — це не тільки вияв волі більшості, а й гарантія пра-
ва меншості на критику і вільне вираження своїх конструктивних погля-
дів. Це право говорити та бути почутим — право бути оскарженим, але не 
пригнобленим.  

(За матеріалами «Демократія і права меншості»  
http://pidruchniki.com/1394110343076/pravo/demokratiya_prava_menshosti)

Застосуйте набуті знання і досвід 

Вибори	у	школі
 Організуйте вибори у вашій школі, класі. Голосування можна провести 

й так, щоб виборці усвідомили суть пропорційної та мажоритарної сис-
тем. Наприклад, «випускник року» може вибиратися за мажоритарною 
системою, а голосування за «улюблений предмет», що визначатиме 
рейтинг навчальної дисципліни, може бути за пропорційною системою. 

 Для того щоб вибори стали демократичними необхідно дотримуватися 
таких кроків:

 � повідомити шкільний / класний колектив про суть та час таких виборів;
 � створити шкільну / класну виборчу комісію;
 � організувати висунення кандидатів або інших ідей вибору;
 � підготувати бюлетені до голосування;
 � зареєструвати офіційних спостерігачів;
 � провести голосування;
 � ознайомити громадськість класу / школи із результатами виборів.

 Результати голосування мають бути практично використані в роботі 
класу чи школи. 

Опозиція (від лат. — про-
тиставлення) — це політичні 
партії, рухи, групи (депутати 
парламентської меншості), 
чиї позиції і погляди розхо-
дяться щодо певних питань 
із політикою парламентської 
більшості й уряду. 

Громадянська реклама

Демократія — це коли два вовки і вівця 
голосують щодо меню на обід.  
Свобода — це коли добре озброєна  
вівця оспорює результат такого 
голосування.

Бенджамін Франклін
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Тема 4.3  Яку роль відіграють політичні партії  
та громадські організації в розвитку демократії

У цій темі ми досліджуватимемо правовий статус політичних партій та 
громадських організацій і рухів, мету їхнього створення і діяльності та 
вплив на розвиток демократії в Україні. Вивчення теми сприятиме розу-
мінню сутності особистої участі громадянина у діяльності громадських 
організацій та політичних груп.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо діяльність політичних партій та громадських організацій.
Розуміємо призначення політичних партій та громадських організацій  
в демократичному суспільстві.
Діємо, аналізуємо та оцінюємо вплив громадян через діяльність по-
літичних партій, громадських об’єднань і рухів на розвиток демократії  
в Україні.

Ідеологічні	орієнтації	та	типи	політичних	партій

Ультраліві Ліві Центристські Праві Ультраправі

Колективна 
власність

Соціальна 
справедливість

Ринкова  
економіка.
 Приватна  
власність 

 

Індивідуальна 
свобода

Сильна влада 

комуністичні соціалістичні ліберальні консервативні націоналістичні

Дискусія Сьогодні у світі існує чимала кількість політичних партій. Є країни, де 
поміж інших 2–3 найбільш популярні партії ведуть боротьбу між собою 
за владу, наприклад, республіканці та демократи у США, консерватори та 
лейбористи у Великій Британії. З іншого боку, існують держави, де кіль-
кість політичних партій досягає кількох десятків, а то й сотень.

Поміркуйте і висловіть свої думки з приводу переваг і недоліків двопар-
тійної та багатопартійної політичних систем.
Пригадайте назви найбільш відомих політичних партій в Україні і спро-
буйте їх співвіднести із певною ідеологічною платформою, перелік яких 
подано на схемі вище.
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Модуль 1    Що таке політична партія і яким є правовий статус   
  політичних партій в Україні

Реальну роль в житті держави та суспільства партії починають відігра-
вати лише тоді, коли з’являється представницька демократія. 

У процесі розвитку й поширення представницької демократії, з’являли-
ся і розвивалися також політичні партії. 

Ці об’єднання є важливою складовою політичної системи у будь-якій 
демократичній державі. Партії беруть активну участь у виборах, висува-
ють своїх лідерів, формують списки кандидатів, проводять передвиборчу 
агітацію, контролюють дотримання законодавства у процесі виборів, фор-
мують представницькі органи влади та самоврядування.

Можна виділити п’ять ознак, які характеризують діяльність сучасних 
політичних партій.
1. Організаційна єдність та оформленість — наявність структурних 

підрозділів, керівництва, органів управління, статусу юридичної особи.
2. Мета — прихід до влади та участь в управлінні державою.
3. Наявність ідеології — ідеї, моделі розвитку, програмні документи. 
4. Опора на маси — агітація, пошук і залучення прихильників та вибор-

ців, вираження інтересів певних верств населення.
5. Існування чіткої програми — проект розвитку держави й суспільства.

Отже, сучасна політична партія є виразником поглядів, позицій, інтере-
сів певної суспільної групи, й виникає за наявності відповідної соціальної 
бази. Для здійснення своєї мети, партія прагне прийти до влади чи вплива-
ти на неї. Тож сучасні партії є реальними та важливими важелями впливу 
громадськості на державну владу.

Демократичне суспільство виключає можливість функціонування од-
нопартійної системи. Партії мають «змагатися» поміж собою своїми іде-
ологіями, програмами, пріоритетами у зовнішній та внутрішній політиці 
держави за вплив на суспільство. Функціонування декількох партій в дер-
жаві (багатопартійність) сприяє здоровій конкуренції у їхній діяльності 
на користь суспільства та контролю опозиції за владою. Така система є 
важливою передумовою демократизації суспільства, забезпечуючи його 
рівновагу та стабільність.

У країнах, де спостерігається велика кількість партій, законодавством, як 
правило, передбачено право таких організацій об’єднуватися у блоки для 
участі у виборах. Причина полягає в тому, що окремо взятій партії здебіль-
шого важко отримати перемогу у перегонах з великою кількістю учасників.

Громадянська реклама

Громадяни України мають право на свободу об’єднання  
у політичні партії та громадські організації для здійснення 
й захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, 
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

Стаття 36 Конституції України

«Політична	партія — це 
зареєстроване згідно із зако-
ном добровільне об’єднання 
громадян — прихильників 
певної загальнонаціональ-
ної програми суспільного 
розвитку, що має своєю ме-
тою сприяння формуванню 
і вираженню політичної волі 
громадян, бере участь у ви-
борах та інших політичних 
заходах» (Стаття 2 Закону 
України «Про політичні пар-
тії в Україні»).
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Також це право врегульовано у Законах України «Про громадські об’єд-
нання», «Про політичні партії в Україні», «Про молодіжні та дитячі громад-
ські організації». 

Політичні партії в Україні створюються і діють тільки зі всеукраїнським 
статусом (необхідна наявність обласних, районних, міських первинних 
осередків).

Не допускається створення і також діяльність структурних осередків 
політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих ор-
ганах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на дер-
жавних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних устано-
вах і організаціях.

Членами політичної партії можуть бути громадяни України, які, відпо-
відно до Конституції України, мають право голосу на виборах. Громадянин 
України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії. 

Членство в політичній партії є фіксованим і формується методом скла-
дання списків. Політичні партії мають мати програму, статут. Програма по-
літичної партії є системою цілей та завдань цієї організації, а також шля-
хів їхнього досягнення. Діяльність політичної партії може здійснюватися 
лише після її реєстрації (Міністерство юстиції України. Не допускається 
діяльність незареєстрованих політичних партій. 

Обговорюємо Як ви думаєте, чому співробітники і службовці державних органів не 
можуть бути членами політичних партій?

Модуль 2    Діяльність та вплив політичних партій на демократію

Для	чого	суспільству	потрібні	політичні	партії?	
Політичні партії здійснюють реальний вплив на формування та діяль-

ність органів влади на всіх рівнях, від центрального до місцевого, реалізо-
вують свої програми, вимоги, пропозиції тощо. У разі, якщо партія отрима-
ла більшість мандатів на виборах, то вона має право формувати уряд одно-
осібно і їй забезпечена більшість у парламенті. Якщо жодна з партій не от-
римала більшості, то їм доводиться об’єднуватися в коаліції й формувати 
двопартійні чи багатопартійні уряди і коаліційну більшість у парламенті.

Партії представляють суспільні інтереси певних соціальних груп, на які 
вони орієнтуються у своїй діяльності, через програми, плани дій, ідеології, 
а також можуть бути посередниками щодо вирішення питань соціально-
го характеру, оскільки кожна партія орієнтується на декілька соціальних 
груп задля досягнення своєї кінцевої мети.

Найактивнішу діяльність партії проявляють під час виборів: формують 
передвиборчі платформи, розробляють програми, висувають кандидатів, 
проводять агітацію, борються за голоси виборців, здійснюють контроль за 
дотриманням правил виборчих перегонів тощо.

Досліджуємо  
та обговорюємо 

Парламентські	партії	України
Об’єднайтеся у групи. Знайдіть в Інтернеті програми партій, представ-
лених у парламенті України та ознайомтеся з особливостями їхньої ді-
яльності у певних суспільних сферах, наприклад: економіці, енергорин-
ку, освіті, охороні здоров’я, екології, зовнішній політиці тощо.
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Тема 4.3. Яку роль відіграють політичні партії та громадські організації в розвитку демократії

Оцініть ступінь реалізації обраного вами напрямку всіма партіями зі 
складеного вами переліку.
Порівняйте результати вашого дослідження і презентуйте їх перед 
класом.
Обговоріть виконану роботу в класі і визначтеся, яка з програм вам  
подобається найбільше?
Чи є у вас бажання вступити згодом до певної партії?

Впишіть у цю колонку 
назви існуючих 

парламентських партій*
Економіка Енергоресурси Освіта

Охорона 
здоров’я 

Екологія
Зовнішня 
політика

* Ви можете опрацювати програми будь-яких інших партій в Україні.

Модуль 3   Діяльність та вплив громадських організацій,  
  об’єднань та рухів на суспільно-політичне життя України

Інтереси і потреби різних верств населення в демократичному суспіль-
стві виражають різноманітні громадські організації, об’єднання і рухи. Ці 
організації об’єднують людей для задоволення та захисту їхніх спільних 
потреб та інтересів: економічних, соціальних, культурних, правових (пра-
возахисні), освітніх, вікових (дитячі, молодіжні), релігійних, національних, 
фахових, екологічних тощо.

Громадські організації діють на основі статуту і мають бути зареєстро-
вані у Міністерстві юстиції України. Сьогодні в Україні діють понад 7 тис. 
громадських організацій, які охоплюють понад 26 тис. членів. 

Громадські організації можуть впливати на демократію через:
 � сприяння реалізації громадських ініціатив (розробка та реалізація 

проектів);
 � залучення населення до розробки та реалізації програм розвитку гро-

мад, освіти, економіки тощо;
 � участі у міжнародних програмах (гуманітарних, наукових) і проведенні 

міжнародних заходів;
 � проведення громадських слухань (наприклад, обговорення суспільних 

проблем);
 � моніторинг діяльності органів державної влади;
 � організація семінарів, тренінгів та інших заходів;

Громадські	 організа-
ції — це добровільні об’єднан-
ня людей для задоволення 
їхніх спільних інтересів і по-
треб, що має відносно стабіль-
ну організаційну структуру, 
порядок вступу в організацію 
і виходу з неї. Громадські ор-
ганізації, що беруть актив-
ну участь у житті суспіль-
ства і держави, називають 
суспільно-політичними.
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 � надання консультацій, допомоги в оформленні документів (наприклад, 
правова допомога, складання заяв, скарг).
Законодавство в демократичних державах визнає право громадських 

організацій на проведення політичних акцій (зібрань, мітингів, пікетів, де-
монстрацій, страйків).

Громадські організації впливають на політику способом підвищення 
організованості громадянського суспільства, його загальної і політичної 
культури. 

Порівнюємо  
та обговорюємо

Громадські	організації	та	політичні	партії
Ознайомтеся з даними таблиці.
Порівняйте засади функціонування громадських організацій та рухів  
з політичними партіями України.
Як громадські організації, об’єднання і рухи сприяють розширенню мож-
ливої участі громадян у суспільно-політичному житті? 

Ознаки
Громадські організації  

та суспільно-політичні рухи
Партії

Ідейна орієнтація
Не дотримуються певної ідейно-політичної 

орієнтації. Позиції членів громадської 
організації можуть розходитися

Об’єднання однодумців

Соціальна база Широка Обмежена

Мета
Намагаються вирішити конкретні  

соціально-політичні проблеми
Мають комплекс цілей  

на тривалу перспективу

Ставлення до влади
Намагаються впливати на владу, але самі,  

як правило, не добиваються її

Діяльність спрямована  
на отримання влади  

її утримання та зміцнення

Організаційна структура
Розвиваються на основі солідарності  

і самостійності добровільних учасників
Мають формальну внутрішню 

ієрархію і дисципліну

Членство
Членство у громадських організаціях  

не є обов’язкове
Членство є обов’язковою 

умовою

Напрямки діяльності
Широкий спектр діяльності відповідно  

до суспільних потреб та чинного законодавства
Діяльність відповідно  

до програмних засад партії

Застосуйте набуті знання і досвід

Web-активність

Перейдіть за QR-посиланням до Єдиного	реєстру	Громадських	органі-
зацій	України.

 � Виберіть у ньому область, населений пункт, у якому ви проживаєте.
 � Ознайомтеся з переліком місцевих громадських організацій і дізнайте-

ся більше про їхню діяльність. 
 � Визначте певні групи громадських об’єднань за характером їхньої 

діяльності.
 � Як ці громадсько-політичні об’єднання взаємодіють між собою? 

Громадсько-політичні	
об’єднання — організації 
груп чи окремих громадян, 
між якими встановлюєть-
ся свідомий зв’язок і систе-
матична співпраця заради 
досягнення певної мети на 
підставі спільних політичних 
інтересів.
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Тема 4.4  Що таке громадянське суспільство,  
і яка роль у ньому належить правовій державі

У цій темі ми досліджуватимемо, що таке громадянське суспільство та 
яку роль у ньому відіграє правова держава. Вивчення теми допоможе зрозу-
міти місце і роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського 
суспільства та правової держави. Важливим буде розуміння того, яку ко-
ристь несе людям формування громадянського суспільства на основі вер-
ховенства права. 

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо: ознаки та структуру громадянського суспільства.
Розуміємо: роль громадянського суспільства та правової держави в житті 
громадян.
Діємо: аналізуємо та оцінюємо роль громадян у формуванні і становленні 
громадянського суспільства й правової держави.

        
    

На думку американського дослідника Роберта Патнема, на півночі Італії 
рівень громадянської активності на порядок вищий, аніж на півдні. Роберт 
Патнем показав, що саме в тих регіонах Італії, де понад сто років тому іта-
лійці найбільш активно залучалися до нових форм суспільної діяльності і 
соціальної взаємодії, їхні нащадки так само активні в політичному та соці-
альному житті. 

Обговорюємо Який взаємозв’язок існує між участю людей у громадському житті та 
рівнем розвитку країни?
Чому держава, мешканці якої активні у громадському житті, розвива-
ється краще?
Яких навичок, на вашу думку, набувають громадяни, беручи активну 
участь у громадських об’єднаннях?

Роберт	Девід	Патнем	—	
американський політолог, 
професор Гарвардського уні-
верситету, консультант пре-
зидентських адміністрацій 
у США, розробник ідей ство-
рення, захисту та розвитку 
гро мадянського суспільства.  
У 1993 р. він провів дослід-
ження і написав книгу «Тво-
рення демократії: традиції 
громадської активності в су-
часній Італії»
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Модуль 1    Що таке громадянське суспільство та якими є  
  його ознаки й функції

Громадянське суспільство — це спільнота, яке складається з вільних, 
незалежних, рівноправних громадян. В такому суспільстві люди взаємоді-
ють, спілкуються і добровільно самоорганізовуються на основі спільних 
(незалежних від держави) інтересів. Громадяни захищені необхідними 
законами від прямого втручання і обмежень з боку держави. В такому су-
спільстві переважають демократичні громадянські суспільні цінності.

Функціонування громадянського суспільства не є можливим без гро-
мадянина як самостійного індивідуального члена суспільства, який усві-
домлює себе таким, наділений певним комплексом невідчужуваних прав і 
свобод і відповідає перед суспільством за свої дії. 

Складові частини громадянського суспільства ще називають інститута-
ми громадянського суспільства. 

До них належать: 
 � громадські організації; 
 � професійні та творчі спілки; 
 � організації роботодавців; 
 � благодійні і релігійні організації; 
 � органи самоорганізації населення; 
 � недержавні засоби масової інформації; 
 � інші некомерційні товариства й установи, легалізовані відповідно  

до законодавства. 

Громадянська реклама

Громадянське суспільство: 
 3 сприяє самоорганізації та реалізації наших власних інтересів;
 3 виступає гарантом непорушності наших особистих прав; 
 3 служить опорою в можливому протистоянні громадян з державою;
 3 обмежує державну владу та здійснює контроль за нею на всіх рівнях;
 3 бере на себе  частину  проблем, які важко або не під силу розв’язувати державі;
 3 захищає інтереси різних груп людей.

Ознаки	громадянського	суспільства	
 � Визнання людини, її прав і свобод найвищою суспільною цінністю.
 � Державне регулювання, на основі законів і за допомогою спеціальних 

органів, відносин між людьми, захист їхніх прав.
 � Високий рівень правосвідомості та відповідальності громадян і повага 

до законних прав інших людей.
 � Право власності людей на знаряддя і результати своєї праці, поєднане  

з певним рівнем заможності, для досягнення незалежності.
 � Існування різноманітних добровільних громадських організацій і рухів, 

самоорганізація і згуртування.

Громадянське	 суспіль-
ство — це саморегульоване 
суспільство вільних, рівних, 
економічно незалежних лю-
дей, які вступають у недер-
жавні організації та об’єд-
нання з метою захисту своїх 
законних інтересів і досяг-
нення своїх цілей. Влада в 
такому суспільстві будується 
не на силі, а на авторитеті,  
а держава виконує регуля-
торну функцію.

Інститути	 громадянсь-
кого	суспільства — це систе-
ма суб’єктів, наділених пра-
вами і обов’язками щодо від-
стоювання своїх законних ін-
тересів у процесі подальшої 
розбудови громадянського 
сус пільства в Україні та уча-
сті в управлінні державними 
справами, зокрема — у фор-
муванні та реалізації держав-
ної правової політики.  
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 � Взаємодія громадських об’єднань для задоволення матеріальних і ду-
ховних потреб та інтересів людини, що відбувається без прямого втру-
чання держави.

 � Багатоманітність (плюралізм) у всіх сферах суспільного життя (еконо-
мічній, політичній, культурній).

 � Незалежні медіа, які обслуговують громадські потреби та інтереси, 
формулюють і оприлюднюють громадську думку.

Обговорюємо Що є, на вашу думку, найвищою цінністю громадянського суспільства?
Як зробити так, щоб різноманітні людські інтереси не зіштовхувалися, 
а права громадян — не порушувалися?
За яких умов людина в громадянському суспільстві є справді незалежною?
Як ви розумієте багатоманітність в економічній, політичній і культур-
ній сферах життя?
Якою є роль медіа у громадянському суспільстві?
Яку роль у громадянському суспільстві відіграє держава?  

Модуль 2    Якою є роль громадян у становленні й функціюванні   
  громадянського суспільства

У громадянському суспільстві люди різних вікових категорій, культур, со-
ціальних станів, з метою захисту своїх прав, реалізації суспільних інтересів, 
формують різноманітні об’єднання, асоціації тощо. У таких ситуаціях, ство-
рюються різноманітні організації: релігійні, етнічні, екологічні, правозахис-
ні тощо. Наприклад, асоціації для розвитку освіти, спорту, для заснування 
навчальних закладів, будівництва церков, видання та поширення книг та ін. 

Громадянська 
активність

Модель	громадянського	суспільства
Тепер у класі ви на практиці випробуєте маленьку модель громадян-

ського суспільства. 
Для цього вам потрібно вибрати собі роль з переліку різних соціальних 

груп і верств населення (певні ролі можна написати на аркушах паперу або 
на стікерах і вибрати методом жеребкування). 

Ви можете запропонувати також свої приклади, додати їх до переліку. 

приватний підприємець студент пенсіонер

еколог працівник культури людина з інвалідністю

мешканець села журналіст викладач

учень військовий волонтер

Підготуйте картки так, щоб у класі було по декілька представників кож-
ної соціальної групи чи професій (наскільки це дозволяє зробити загальна 
кількість учнів).

Подивіться на свої картки і спробуйте уявити себе людиною, яка запи-
сана на ній, себто «увійдіть у роль». 
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Упродовж 2-х хвилин подумайте і (відповідно до ролі) коротко запишіть 
по одному прикладу того, які у вас можуть бути: 

1) проблеми, 2) потреби, 3) інтереси. 
Представники різних соціальних груп, професій озвучують теж свої 

приклади. 
Встаньте зі своїх місць, походіть по класу, поспілкуйтеся і знайдіть серед 

учнів тих, у кого є подібні картки. Утворіть маленькі групи.
З переліку організацій і спілок оберіть ту, до якої ви могли б належати.

Обговорюємо Чи легко буває одній людині самотужки вирішити свої проблеми, задо-
вольнити свої потреби та інтереси?
Хто може вам в цьому допомогти (депутат, чиновник, суддя, сім’я 
тощо)?
Чи розширяться можливості реалізації ваших інтересів завдяки під-
тримці спільноти однодумців? Як саме?
Що ви можете зробити разом?

Розглядаємо  
і обговорюємо

Схема	громадянського	суспільства
Розгляньте малюнок. Перед вами умовна схема громадянського су-
спільства (тут не знайшли відображення держава та органи місцевого 
самоврядування та їхня роль у такому суспільстві). 

Знайдіть на схемі спільноту, до якої належите ви тепер або згідно з ва-
шою роллю у попередній вправі.
До яких спільнот намальовані стрілки від вашої групи? Як можуть ці 
групи допомогти вам у задоволенні ваших інтересів і потреб? 
Де і як на цій схемі ви розмістили державу та органи місцевого самовря-
дування? Якими є функції держави у цій схемі? 
Як ви думаєте, чому структура такого суспільства міцніша, порівняно 
із ситуацією, коли кожний громадянин діє окремо?

Соціальний	 капітал — 
активна й орієнтована на 
суспільні цілі позиція гро-
мадян, суспільні відносини, 
що ґрунтуються на рівності, 
довірі та прагненні до співп-
раці заради спільного блага. 
Це навички управління, які 
громадяни здобувають за 
рахунок участі в організаціях 
громадянського суспільства. 
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Тема 4.4. Що таке громадянське суспільство, і яка роль у ньому належить правовій державі

Модуль 3   Яку роль виконує правова держава  
  у громадянському суспільстві

Громадянське суспільство може гармонійно функціонувати без впливу 
держави, але його не можна представити як щось таке, що існує та функ-
ціонує незалежно від держави. Світосприйняття та свідомість громадян 
значним чином залежать від їхніх відносин з державою, від того, який 
вплив вони мають на її розвиток.

Формування та розвиток громадянського суспільства неминуче при-
зводить до трансформування держави у правову державу. Правова держава 
може бути розбудованою лише там, де наявні інститути громадянського 
суспільства, в центрі якого перебуває людина, її права, свободи та інтереси.

Отже, це держава, в якій юридичними засобами справді забезпечено 
максимальне здійснення, охорона та захист основних прав і свобод людини.

Основними	ознаками	правової	держави	є:	
 � суверенітет народу, який є джерелом влади; 
 � верховенство права; 
 � рівність усіх громадян перед законом;
 � однакова і взаємна відповідальність держави та особи перед законом; 
 � визнання прав людини вищою соціальною цінністю;
 � поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову; 
 � високі правова культура та правова свідомість громадян; 
 � наявність ефективної правоохоронної системи. 

Громадянська реклама

У правовій державі є можливість для особи 
робити все, що безпосередньо не заборонено 
законом, а держав ним органам — тільки те, 
що безпосередньо дозволено законом

Застосуйте набуті знання і досвід

 Томас Пейн, американський просвітник і філософ межі XVIII–XIX ст., 
писав: «Чим досконаліше громадянське суспільство, тим менше воно 
потребує регулювання з боку держави». Поясніть, як ви розумієте ці 
слова Томаса Пейна.
Які проблеми стоять на шляху розвитку громадянського суспільства  
в Україні? Складіть перелік.
Як можна зміцнити інститути громадянського суспільства у громаді, 
де проживаєте ви, та чому це так важливо?

Правова	 держава — це 
суверенна політико-терито-
ріальна організація влади, 
яка існує і функціонує в гро-
мадянському демократич но -
му суспільстві, в якій пану-
ють норми права, забезпе-
чуються права і свободи 
людини, влада підпорядко-
вана волі народу (законним 
інтересам людини і громадя-
нина, окремих груп людей та 
громадянського суспільства 
в цілому).



Розділ 4. Демократичне суспільство та його цінності 

28

Тема 4.5  Якими є умови та форми активної 
громадянської участі у житті суспільства

У межах теми ми розглянемо активну участь громадян у житті суспіль-
ства і держави. Різноманітні форми роботи допоможуть вам краще зро-
зуміти такі поняття та суспільні явища, як: демократичний громадянин, 
культура громадянськості, активна громадянська позиція, соціальна згур-
тованість, солідарність та взаємодія людей у суспільстві, форми соціаль-
ної активності громадян. 

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо форми соціальної активності громадян.
Розуміємо умови, що сприяють активності та згуртованій діяльності 
громадян.
Діємо: вчимося проводити мирні зібрання громадян.

Члени Широківської об’єднаної територіальної громади (Запорізька область)  
на спільній акції. Квітень 2017 р.

 

Розглядаємо  
і обговорюємо

Розгляньте фотографії.
Для чого люди зібралися? Що, на вашу думку, їх об’єднує?
Чому широка громадянська участь стала можливою? В яких формах 
вона втілюється? 

Прес-конференція громадських активістів щодо 
спільного меморандуму. Київ, жовтень 2017 р.

Акція на підтримку в’язнів Кремля (#26SOLIDARITY)  
у Чернігові. Лютий 2018 р.
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Модуль 1    Хто такий демократичний громадянин

Згідно з Конституцією, в Україні, як демократичній державі, верховна 
влада належить народові, громадянам. 

Громадянська реклама

Демократичні громадяни — це люди, 
які беруть активну участь у суспільно-
політичному житті не тільки під  
час виборів, а й здійснюю постійний 
контроль дій влади

Таким громадянам притаманна культура громадянськості. Культура 
громадянськості — це ставлення людини до держави і дій влади, що про-
являється у законослухняності та критичній вимогливості. Культура гро-
мадянськості врегульовує взаємодію громадян з владою, а не протистоян-
ня окремих верств суспільства одна одній. Вона характеризується сприй-
няттям влади не як предмета боротьби й завоювання, а як об’єкта впливу 
у процесі захисту інтересів і прав громадян. Культура громадянськості ви-
ражається у знанні й визнанні громадянами суспільних норм, готовності їх 
дотримуватися. Культура громадянськості базується на знанні людей про 
їхні права й обов’язки, про те, як влаштована держава, про те, якими є полі-
тична система й головні конституційні та законодавчі процедури політич-
ного процесу. В результаті цілеспрямованої освіти і різнобічного вихован-
ня, формується свідомий, небайдужий, активний та відповідальний грома-
дянин, достатньо самостійний, незалежний у судженнях і здатний чинити 
зворотний вплив на державу і суспільство, роблячи їх демократичними. 
До інших характерних рис такого громадянина належать патріотизм, 
правосвідомість, політична культура, моральність, реалізація активної 
громадянської позиції у суспільному житті, готовність діяти, захищати 
свою країну, здатність до самопожертви, а також життя і праця на благо 
суспільства.

Обговорюємо Портрет	демократичного	громадянина
Об’єднайтеся у три групи і прочитайте текст.
1 група добирає з вищенаведеного тексту ключові іменники, які харак-
теризують демократичного громадянина.
2 група шукає у тексті ключові прикметники, які характеризують 
 демократичного громадянина.
3 група вибирає ключові дієслова, які характерні для такої особи.
Зберіть у групах спільні результати. Використовуючи добірку іменників, 
прикметників та дієслів, визначте: яким є демократичний громадянин, 
як він формується, у яких діях проявляється його активна громадянська 
позиція?
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Модуль 2    Якими є форми соціальної активності громадян

У громадянському суспільстві активний громадянин знаходить чимало 
однодумців, об’єднується з іншими людьми, що мають спільні цілі та інте-
реси. Таке суспільне явище має назву соціальна взаємодія. 

Соціальна взаємодія виникає через спільність або розбіжність інтересів, 
близьких чи віддалених цілей, поглядів. Саме соціальна взаємодія складає 
основу будь-яких відносин у суспільстві. 

Саме наявність у суспільстві соціальної взаємодії, соціальної єдності 
та згуртованості є необхідними умовами для того, щоб громадяни ста-
вали активними учасниками суспільного життя, спільно піднімалися на 
захист своїх законних прав та інтересів. 

Громадянська реклама

Будь тією зміною,  
яку хочеш побачити у світі!

Махатма Ганді

Щоб люди брали активну участь у громадському житті, потрібно зна-
йомити їх із доступними інструментами впливу та формами соціальної ак-
тивності. До таких, перш за все, належать мирні зібрання. Вони є не лише 
критерієм, за яким визначають рівень розвитку демократії у країні, але і 
надзвичайно дієвим способом громадського контролю за інститутами пу-
блічної влади. 

Поняття мирне зібрання охоплює будь-які заходи, що проводяться у пу-
блічних місцях у формі зборів, мітингу, демонстрації, пікетування, походу 
тощо. 

Громадянська реклама

Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї 
і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, 
про проведення яких завчасно сповіщаються 
органи виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування.

Стаття 39 Конституції України

ЯК	ПРОВЕСТИ	МИРНЕ	ЗІБРАННЯ	ГРОМАДЯН

Кого	повідомляти	про	мирне	зібрання?
Повідомляти про мирне зібрання потрібно орган виконавчої влади 

або орган місцевого самоврядування. Вам не потрібно згоди органу на 
проведення мирного зібрання, адже ви тільки повідомляєте про свій на-
мір. До мирних зібрань застосовується виключно порядок сповіщування. 
Повідомляти про проведення мирного зібрання має організатор мирного 
зібрання чи його уповноважений представник особисто або шляхом над-
силання листа.

Соціальна	 взаємодія — 
це система взаємозумовле-
них соціальних дій, це форма 
суспільних зв’язків, що реалі-
зуються під час обміну діяль-
ністю, інформацією, досві-
дом, уміннями, навичками та 
при взаємному впливі людей 
і соціальних спільнот.

Соціальна	 єдність	 або	
солідарність — це єдність 
груп, верств або навіть цілого 
суспільства, яка породжуєть-
ся спільними інтересами, ці-
лями, цінностями, взаєморо-
зумінням та об’єднує людей 
в одне ціле — спільним істо-
ричним розвитком, мовою, 
етнічним походженням, куль-
турою, економічною спорід-
неністю, прагненням до миру 
і суспільного порядку. 
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Що	означає	«сповістити	про	захід	завчасно»?
На сьогодні немає жодного чинного нормативно-правового акту, який 

би встановлював конкретний термін завчасного повідомлення про мирне 
зібрання. Стара юридична практика встановлювала обов’язок організа-
торів мирних зібрань повідомити владу про мирне зібрання за 10 днів до 
його проведення.

В	яких	випадках	повідомлення	не	є	обов’язковим?
Повідомлення про проведення мирного зібрання не обов’язкове у разі 

проведення спонтанного мирного зібрання, спричиненого подією, яку не-
можливо було завчасно передбачити, щоб повідомити про намір проведен-
ня зібрання у терміни, визначені Законом. Такі зібрання є випадковими і 
виникають, наприклад, коли групи людей збираються в конкретному міс-
ці без попереднього сповіщення чи запрошення. Заборонити проведення 
мирного зібрання може тільки окружний адміністративний суд. Мирне 
зібрання може бути заборонене лише в інтересах національної безпеки та 
громадського порядку з метою:

 z запобігання заворушенням чи злочинам;
 z для охорони здоров’я населення;
 z для захисту прав і свобод інших людей.

Громадянська 
активність

Як	провести	мирне	зібрання?
Об’єднайтеся у групи. Ознайомтеся з інформацією про форми мирних 
зібрань та розгляньте фотографії.
Обговоріть у групі та оберіть важливе суспільне питання, з приводу яко-
го ви хотіли би провести мирне зібрання, оберіть форму свого заходу. 
Поміркуйте, на що потрібно звернути увагу при підготовці заходу, до 
кого і за якою допомогою звернутися, як залучити необхідні ресурси.
Складіть короткий план підготовки заходу і презентуйте його перед 
класом. 
Уважно вислухайте презентації своїх однокласників. Ставте запитання, 
для з’ясування й уточнення певних моментів. 
Проведіть підсумкове обговорення. 

 
 

Загальні збори громадян смт Понорниця Коропського району Чернігівської області. 
Березень 2018 р.
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Збори	—	це зібрання, на 
яке скликаються всі члени 
спільноти для прийняття рі-
шень з тих чи інших питань  
життя організації. Збори — 
це також вищий керівний 
орган організацій, створе-
них спільнотами. Це форма 
колективного обговорення 
ділових проблем, які хвилю-
ють громадськість. 

Мітинг	 — це організо-
вана форма політичних дій, 
масове публічне зібрання 
людей для обговорення ак-
туальних суспільно-полі-
тичних проблем. Суттєвою 
особливістю є його спрямо-
ваність на формування пси-
хологічної готовності людей 
до безпосередньої політич-
ної дії. Український синонім 
слова мітинг — віче.

Демонстрація — ма-
совий марш як публічне 
вираження соціально-полі-
тичного настрою. Учасники 
демонстрацій виготовляють 
плакати, банери із гаслами, 
закликами, вимогами, а та-
кож вигукують їх під час про-
ходження по вулицях.

«Народне віче» — мітинг на Майдані Незалежності, Грудень, 2013 р.  
Фото Василя Максимова, http://o.canada.com/news/photos-massive-protests-in-kiev-ukraine

Демонстрація-марш за права тварин у Запоріжжі 15 жовтня 2017 р.  
https://www.061.ua/news/1828046
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Пікетування	 —	 форма 
демонстрації, під час якої 
група учасників пікету може 
виготовляти плакати, вста-
новлювати намети, влашто-
вувати чергування у громад-
ському місці зі спеціальною 
метою. Серед таких цілей — 
охорона певної території, 
влаштування перешкод, при-
вертання уваги, висловлення 
підтримки чи протесту про-
ти чого-небудь. 

Похід	 (хода) — пересу-
вання організованої групи 
людей, загону, зібрання, що 
переміщується під відкри-
тим небом з певною метою 
і в установленому порядку 
(строю). Під час організації 
та проведення походів мають 
бути виконані різні вимо-
ги, наприклад, узгодження 
маршруту, обмеження руху 
транспорту тощо.

Інші	 форми	 мирних	 зі-
брань: сидячі демонстрації 
і протести, факельні проце-
сії, мовчазні марші,  «люд-
ські (живі) ланцюги»,  вело-, 
мото- та автопробіги, музич-
ні чи театралізовані вистави 
і паради тощо.

Пікет акторів Київського обласного 
драматичного театру з вимогою 
виплати зарплати, грудень 2017 р. 
Фото: Олег Коваленко, https://sharij.
net/103769

ХХIV Міжнародний молодіжний похід-
проща Львів-Унів 19–21 травня 2017  р.  
з нагоди свята Чудотворної ікони 
Унівської Богородиці

«Живий ланцюг» Соборності. Бахмут, 22 січня 2018 р. Фото: Микита Луцький. 
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/28989981.html

Web-активність

Перейдіть за посиланням
Дізнайтеся більше про правові основи та статистичні дані щодо мирних 

зібрань в Україні на офіційному сайті Центру політико-правових реформ 
(ЦППР).

Застосуйте набуті знання і досвід

 Відвідайте органи місцевого самоврядування вашого міста, селища чи 
району.

 Дізнайтеся, які форми соціальної активності відбувалися у вашому місті 
чи селищі останнім часом, а які плануються незабаром.

 Розпитайте про допомогу, яку ви могли б надати в їхній організації. 
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Художник Любомир Прийма.
Ілюстрація до твору Івана Франка 

«Захар Беркут», 1985

Тема 4.6  Яку роль відіграє громада в житті людини, 
суспільства і держави

Ця тема допоможе зрозуміти сутність поняття «громада», а також 
розкриє значення громади в житті людини, покаже її вплив на державу 
і суспільство. Ви зможете визначити, чи є громадами спільноти, до яких 
ви належите, поміркувати про взаємозв’язок людини, громади, держави 
і суспільства. 

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо поняття та явище «громади».
Розуміємо роль громади в житті людини, держави і суспільства.
Діємо, створюючи «портрет» громади.

Пригадаймо повість Івана Франка «Захар Беркут». 
Мешканці невеликого карпатського села Тухля відби-
ли навалу татарського війська. У скрутну хвилину вся 
громада об’єдналася, люди не зважали на загрозу своє-
му життю і те, що їх, можливо, чекає попереду смерть: 
«Товариші, сміло до останнього бою!». Мужні тухольці 
перемогли в цій битві з чисельним татарським військом. 

Голова громади Захар Беркут в кінці звертається до 
тухольців з такими словами: «Батьки і браття! <...> Ми по-
бідили нашим громадським ладом, нашою згодою і друж-
ністю. Уважайте добре на се! Доки будете жити в громад-
ськім порядку, дружно держатися купи, незломно стояти 
всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не 
побідить вас». 

Обговорюємо Яку роль зіграла громада у боротьбі тухольців проти ворогів?
Як, на думку Івана Франка, має діяти покоління нового часу щодо розбу-
дови громадського ладу?
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Модуль 1    Що таке громада

Що ж таке громада? Ми можемо знайти чимало пояснень цього поняття 
в текстах законів, у підручниках та публіцистичних статтях. 

Досліджуємо  
та обговорюємо

Громада	—	це…
Об’єднайтеся у групи.
Розгляньте по одному визначенню поняття «громада» і виокремте його 
важливі риси.
Додаючи інформацію від кожної групи, створіть на аркуші паперу чи на 
дошці спільний вичерпний перелік ознак громади. 

Пропонуємо	чотири	визначення	терміну	«громада».
Громада — група людей, об’єднаних спільністю становища та інтересів, 

що ставить перед собою певні спільні завдання. Наприклад, релігійна гро-
мада, селянська громада, організація. 

Громада (лат. politia — община) — форма соціальної (колективної) ор-
ганізації людей, місцева спільнота, місцева організація та частина суспіль-
ства, характерна майже для всіх народів. Іноді — гурт дружніх людей. 

Громада — жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, 
селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними 
одиницями, або добровільне об’єднання жителів декількох сіл, які ма-
ють єдиний адміністративний центр. (За Законом України «Про місцеве 
самоврядування»).

Громада	— це форма об’єднання людей, які протягом життя мають змо-
гу спілкуватися, контактувати між собою.  Для громади характерні: спіль-
на територія проживання її членів, повне чи часткове самоврядування, 
спільне вирішення соціально-побутових проблем, взаємодопомога; дотри-
мання звичаїв і традицій, морально-виховний вплив на членів громади. 

Порівнюємо  
та обмінюємося 

думками

Чи	є	громадою	люди,	що	мене	оточують?
Подумайте про малі та великі спільноти, що вас оточують. 
Дайте відповіді на запитання, що подані у таблиці. Аргументуйте свої 
відповіді.

Запитання Так Ні

Сім’я — це громада?

Клас (школа), де я навчаюся — це громада?

Мешканці під’їзду, будинку, вулиці, міста, села, де я живу —  
це громада?

Народ України — це громада?

Люди, які сповідують одну і ту ж релігію — це громада?

 Для обговорення кожного запитання, ведіть на дошці загальну статис-
тику стверджувальних і заперечувальних відповідей учнів класу. 

 Підсумуйте результати обговорення, обґрунтуйте свої відповіді.
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Нині поняття «громада» застосовують до мешканців певного району чи 
регіону (територіальна громада), неформальних або недержавних об’єд-
нань людей за інтересами. Найважливішим у таких умовах об’єднуючим 
чинником громади стає добровільно взята на себе відповідальність кож-
ного з її членів за її долю. 

Отже, єдність та ефективність діяльності громади залежить від її голов-
ної складової — людини. Стаючи частиною громади, людина відчуває зво-
ротний зв’язок з нею, а громада стає дієвою силою, що впливає на життя 
людини, суспільства і держави.

Цікава інформація

З	історії	громади	
У кожній країні є певні особливості в організації територіальних спіль-

нот, які мають різні назви. В Італії, Бельгії, Швеції — «кому на», в колиш-
ній Російській імперії — «община» та «земство», у Фран ції — «комуна»,  
«департамент», «регіон», у Польщі — «ґміна», в Україні — «громада». 

Протягом VI–IX ст. на українських землях відбувався перехід від родової 
до територіальної громади. Основною формою громади в період раннього 
середньовіччя була верв. У XIV–XVI ст. поширеною формою сільської гро-
мади в Україні була волость, яка впродовж XVI ст. перетворюється у бага-
тодвірне село. 

Упродовж тривалого часу, від середніх віків і до початку XX ст., в різних 
частинах України і за різних політичних умов громада була основною тери-
торіальною одиницею. Вона користувалася правом самоврядування, форму-
вала свої органи управління. Збори громади накладали податки на її членів.

Модуль 2   Роль громади в житті людини, суспільства, держави

Обговорюємо Прочитайте текст і розгляньте фото. Що, на вашу думку, впливає на 
формування відповідального громадянина у суспільстві?

Будь-яка громада складається з людей. Люди 
впливають на життя громади, а також відчувають 
на собі її вплив. Людина, громадянин — це особа 
з такими якостями, як вміння поєднувати власні 
і громадські інтереси, почуття обов’язку та його 
посильного виконання, суспільну активність, гро-
мадянську позицію, громадську діяльність тощо. 
Всі перелічені чинники зумовлюються характером 
розвитку суспільної та індивідуальної політич-
ної культури, вихованням, практикою соціалізації.  
І всі вони формуються, перш за все, у громаді. Отже, 
людина стає громадянином, завдяки громадсько-
му впливу, тим правилам і цінностям, що створює  
і встановлює велика чи мала громада.w
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Тема 4.6. Яку роль відіграє громада в житті людини, суспільства і держави

Застосуйте набуті знання і досвід  

 Розгляньте плакат «Як стати відповідальним громадянином. 10 кроків»
Які риси характеризують відповідального громадянина?
Про які конкретні дії відповідальної громадянської участі йде мова на 
плакаті?
Поясніть, чому саме ці властивості людини важливі для життя в 
громаді?

ЯК	СТАТИ	ВІДПОВІДАЛЬНИМ	ГРОМАДЯНИНОМ.	10	КРОКІВ

Бути 
спостережливим  
і свідомим  

Бути небайдужим 
до того,  
що відбувається 
навколо, не 
проходити повз 
проблеми

 Дотримуватися 
суспільних норм  

і законів

 

Бути 
відповідальним  

за свої дії

Бути активним — 
діяти правомірно 
і посильно, щоб 
усунути порушення 
і негаразди

Поважати права 
і власність інших 
людей

Бути чесним  
і гідним довіри

Активно шукати 
інформацію, 

дізнаватися про 
світ навколо

Мати однодумців  
і залучати їх  
до спільних 

корисних дій 

Бути ініціативним 
у громадських 
справах, 
волонтером  
щодо змін у світі  
на краще
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Тема 4.7  Як громада реалізує та захищає свої права  
і законні інтереси

У цій темі мова піде про те, якими шляхами і засобами громада може за-
хищати свої права та законні інтереси, як можуть громадяни впливати  
на вирішення проблем місцевої громади. 

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо форми громадських дій, спрямованих на захист прав 
громади.
Розуміємо механізми реалізації прав та інтересів громади.
Діємо: організовуємо громадські слухання, спрямовані на захист прав 
громади.

Модуль 1    Можливості захисту інтересів громади

Думки громадян при вирішенні наболілих питань не завжди беруться до 
уваги. Даючи обіцянки на виборах, влада часто забуває про них. Для части-
ни громадян уся громадська діяльність зводиться до делегування повно-
важень депутатам у формі голосування на виборах. По завершенню вибо-
рів не всі знають, як впливати на неправомірні дії влади чи її бездіяльність. 

Втім буває так, що влада не бажає звертати увагу на реальні проблеми 
громади, нічого не робить задля їхнього вирішення. Ще гірше, коли влада 
приймає незаконні рішення, обмежує права представників громади. Такі 
дії часто призводять до суспільного розчарування. 

В Україні існує низка законів, які містять в собі механізми реального гро-
мадянського впливу у вирішенні проблем різного рівня. Тому громадяни 
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Тема 4.7. Як громада реалізує та захищає свої права і законні інтереси

мають бути добре обізнаними у чинних законах, які регулюють діяльність 
органів влади, визначають повноваження державних органів, можливості 
громадських об’єднань, права і законні інтереси окремих громадян. З іншо-
го боку, вирішення питань місцевого життя не повинно перетворюватися 
на лише протистояння влади і громадянина. Якщо ж ви плануєте взаємо-
діяти з органами влади, то, перш за все, потрібно звернути увагу на норма-
тивно-правові акти, які регулюють їхню діяльність. 

Web-активність

Юридична	консультація	для	активного	громадянина
 Об’єднайтеся у пари, знайдіть в Інтернеті та ознайомтеся із документа-

ми про можливості захисту законних інтересів громади:

 z Конституція України;
 z Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
 z Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 z Закон України «Про інформацію»;
 z Закон України «Про звернення громадян»;
 z Закон України «Про об’єднання громадян»;
 z Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів держав-

ної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації»;

 z Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності»;

 z Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 z Указ Президента України від 26 лютого 2016 р. № 68 «Про сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні»;
 z Постанова Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про за-

безпечення участі громадськості у формуванні та реалізації держав-
ної політики».

Обговорюємо Яким чином у перелічених вище документах відображена інформація про 
те, як громада може захищати свої права?
Чому важливо для кожного громадянина бути обізнаним у своїх правах 
та законних можливостях їхнього захисту?
Якими шляхами громада може захищати свої права та привертати ува-
гу влади до проблем мікрорайону, вулиці, населеного пункту, будинку?

Модуль 2     Форми впливу громадян на владу

У попередніх темах ви вже ознайомилися з деякими формами соціаль-
ної активності громадян: демонстраціями, мітингами, пікетами, маршами 
та походами. Ці публічні мирні зібрання дозволяють громадянам оголоси-
ти свої вимоги до влади, заборонити або дозволити, підтримати або засу-
дити певні дії, рішення, явища.
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Існує також чимало передбачених законодавством форм і методів впли-
ву громадськості на прийняття рішень органами влади. Для прискорення 
вирішення питання, потрібно вдало комбінувати зазначені види діяльно-
сті, вибудовуючи весь процес у логічно взаємопов’язаний ланцюжок. 

Досліджуємо  
та обговорюємо

Форми	впливу	громади	на	владу	
Приготуйте картки із формами впливу громади на владу (див. вкладку- 
додаток до видання) і розподіліть їх по одній для кожного учня.
Уважно ознайомтеся із інформацією про форму впливу громадянської дії. 
Обміняйтесь здобутою інформацією зі своїми ровесниками. 
Із зібраного переліку визначте для себе 5 форм громадянської дії, які, на 
вашу думку, є найбільш дієвими.
Порівняйте свій вибір із тим, який зробили ваші однокласники. Чи збіга-
ються ваші результати? Обговоріть це.

ФОРМИ ВПЛИВУ 
ГРОМАДИ  
НА ВЛАДУ

1. Переглядати проекти 
рішень та ухвалені рішення 
місцевої ради

2. Здійснювати моніторинг 
ухвалених рішень

3. Відвідувати пленарні 
засідання місцевої ради 
та засідання постійних 
депутатських комісій

4. Слідкувати за порядком 
ухвалення рішень

5. Звертатися до органу 
влади 

6. Брати участь  
у зустрічах  керівників  
та посадових осіб місцевих 
рад з населенням

7. Вимагати звітування 
депутатів місцевої ради  
та міського голови 

8. Давати депутатам 
доручення виборців

9. Подавати місцеві 
ініціативи (пропозиції)

10. Проводити громадські 
слухання

11. Ініціювати розгляд 
електронних петицій

12. Створювати  
консультативно-дорадчі 
органи

13. Збирати загальні 
збори громадян за місцем 
проживання

14. Створювати органи 
самоорганізації населення 

15. Єднатися   
у громадські об’єднання 

16. Подавати проекти  
на фінансування  
з бюджету участі 

17. Проводити  місцевий 
референдум

18. Оскаржувати дії  
чи бездіяльність  
органів влади в суді За матеріалами проекту «Громадяни 

в дії». Режим доступу: http://old.
decentralization.gov.ua/pics/attachments/
Pro-tviy-vpliiv-na-vladu.pdf

Застосуйте набуті знання і досвід

 Перейдіть за QR-кодом та ознайомтесь з досвідом реалізації проекту 
«Активна громада». 

 Знайдіть на сайті проекту карту України та відшукайте на ній вашу 
область. 
Перегляньте стрічку новин. Які події відбуваються в ході реалізації 
 завдань проекту у вашій області?
Які форми діяльності різних громад ви тут бачите?
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Тема 4.8  Як захищати власні інтереси. Адвокація. Лобізм

Ця тема присвячена з’ясуванню сутності таких форм громадянської ак-
тивності, як адвокація та лобіювання. Її мета — навчитися грамотно від-
стоювати свої інтереси у суспільному житті.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо сутність термінів адвокація, лобізм, способи адвокації.
Розуміємо необхідність об'єднання зусиль для захисту власних інтересів.
Діємо, організовуючи флешмоб у соціальних мережах.

Розгляньте зображення, наведені вище. Які представлені засоби реаліза-
ції інтересів, на вашу думку, є законними, а які — ні?

Модуль 1    Як добиватися свого

Упродовж життя громадяни зіштовхуються з багатьма ситуаціями, коли 
їм доводиться відстоювати інтереси — власні або громади. 

Кожен громадянин України має визначені законодавством права, в ме-
жах яких він / вона може відстоювати свої інтереси. 

У структурі законного інтересу громадянина виділяють два елементи:
 � прагнення користуватися конкретним соціальним благом;
 � звернення, у разі необхідності, за захистом до компетентних органів.

Підкріплений законом інтерес підлягає захисту однаково з правами.
Відстоювання інтересів може бути у формі адвокації або лобіювання.
Адвокація, переважно, пов’язана з діяльністю неурядових організацій 

та правозахисних громадських рухів, а лобізм має, здебільшого, комерцій-
ну основу та відстоює інтереси бізнесу.

Терміни-аналоги адвокації: представництво інтересів, громадянське 
представництво, заступництво, поборництво, просування. Відповідно, осо-
ба, що спеціалізується в цій галузі, може називатися представником інте-
ресів, фахівцем з адвокації або поборником.
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Адвокація Лобізм

процес впливу на людей, що 
приймають рішення, або на органи 

влади з метою захисту власних 
інтересів і прав різних соціальних груп 

особлива система і практика реалізації 
інтересів окремих груп, компаній та 

організацій на законодавчі і виконавчі 
органи державної влади

привертає увагу влади до важливих 
суспільних проблем;

обґрунтовує необхідність змін;
декларує підтримку громадськості 

щодо певних реформи

привертає увагу до інтересів певних 
бізнесових кіл і слугує вирішенню 

групових інтересів

здійснюється публічно, засобами 
діалогу, громадських обговорень, 

акцій, мітингів

в Україні здійснюється 
напівлегальними методами, оскільки 

лобізм не закріплено законом

Адвокація може здійснюватися на індивідуальному рівні (за звернен-
ням окремої особи) або колективному (коли йдеться про захист спільного 
інтересу групи осіб). Також адвокаційні дії вирізняються за рівнем, на яко-
му відбувається конфлікт інтересів. Серед таких — локальний, регіональ-
ний, національний, глобальний. 

В Україні лобіювання сприймають як нелегітимний процес: для нього 
досі не встановлено правил, а сам лобізм часто асоціюють з корупцією. Це 
тому, що в нашій країні найбільш поширеним є саме «тіньовий» тип лобіз-
му, при якому бізнесові кола сильно пов’язані з політикою і владою. Таким 
чином, ті чи інші бізнесові клани здійснюють законодавче забезпечення 
сприятливих для себе умов ведення бізнесу. Тому терміни «лобі», «лобіст» 
в Україні має радше негативний змістовий відтінок.

Однак, лобіювання — це один з інструментів досягнення системних 
змін у суспільстві. Завдяки вдало здійсненому лобіюванню, можна доби-
тися прийняття того чи іншого суспільно корисного закону у Верховні Раді 
України, прийняття інших суспільно-важливих документів.

На відміну від лобізму, адвокація має більш важливу соціальну роль, 
оскільки, переважно, спрямована на захист інтересів соціальних груп або 
вразливих верств населення, які не в змозі захистити свої інтереси чи за-
провадити відповідні законодавчі або системні зміни самотужки. 

Через відсутність прямого комерційного інтересу, адвокація має наба-
гато менші корупційні ризики, ніж лобізм, спрямована на боротьбу з ко-
рупцією і запровадження прозорих та доброчесних практик.

Web-активність

 Об’єднайтеся в групи. Ознайомтеся зі змістом петицій мешканців 
м.  Києва до Київської міської ради (QR-код).

 Кожна група обирає для свого аналізу одну із петицій, представлених на 
сайті, досліджує та представляє їх. 

 Дайте відповідь на такі запитання.
Чому, на вашу думку, автор петиції використовує саме таку форму адво-
кації? Які її переваги та недоліки?



43

Тема 4.8. Як захищати власні інтереси. Адвокація. Лобізм

Що необхідно зробити для того, щоб залучити більшу кількість людей до 
підтримки пропозиції?
Наскільки вірогідною буде реакція влади, якщо петиція набере необхід-
ну кількість голосів? Які ще додаткові зусилля необхідно здійснити при 
цьому?

Аналізуємо 
ситуацію

Захист	інтересів	водіїв.	Успішна	адвокація
На початку 2017 р. Головний сервісний центр (ГСЦ) Міністерства вну-

трішніх справ (МВС) України надав можливість здобувачам водійських 
прав здавати теоретичний іспит в «тестовому» режимі на сайті ГСЦ. 

Проблема полягала в тому, що ніхто не міг прочитати всі питання одра-
зу — система пропонувала 20 питань «за один раз». Це вкрай ускладнюва-
ло навчальний процес.

Команда «Разом проти корупції» впродовж тривалого часу переконува-
ла ГСЦ оприлюднити: 1) всі питання тесту; 2) варіанти відповідей на них; 
3) правильні відповіді. 

Як результат, Головний сервісний центр оприлюднив повний перелік 
тестових питань теоретичного іспиту на одержання водійських посвід-
чень з варіантами відповідей на них. Курсантам надано можливість ви-
вчити матеріал та чесно скласти іспит як альтернативу спокусі одержати 
права за хабар.

Прочитайте текст.
Обговоріть запропоновані питання.
В чиїх інтересах було оприлюднення всіх тестів іспиту і відповідей на 
них?
Хто представляв інтереси майбутніх водіїв перед органами державної 
влади?
Як мали б діяти самі громадяни, що прагнуть отримати водійські права?
Що було б, якби команда експертів «Разом проти корупції» не виступила 
з ініціативою про необхідність оприлюднення тестів?

Web-активність

 Ви вже зараз можете готуватися до отримання прав на водіння автомо-
білем. Скористайтеся QR-кодами.
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Модуль 2    Як організувати кампанію з адвокації

Реалізація інтересів певної суспільної групи розпочинається з виявлен-
ня існуючої проблеми, що порушує права певних осіб, шкодить суспільству 
або знижує рівень життя громади.

Проблема потребує аналізу причин її виникнення, оцінку її впливу на 
життя громади і визначення можливих віддалених наслідків, якщо не буде 
винайдено її розвʼязання. Чітке уявлення про наявну проблему полегшує 
подальші дії з адвокації інтересів зацікавлених осіб.

Етапи	адвокації

Цікава інформація 

Як	рятували	Інтернет
У 2012 р., за планом роботи американського Сенату, повинно було 

відбутися голосування за найжорсткішими законами в історії законо-
проектів про боротьбу з піратством, PIPA («Про захист інтелектуаль-
ної власності», Protect IP Act) і SOPA (Stop Online Piracy Act, «Про протидію 
онлайн-піратству»).

У законопроектах було закладено норми, які дозволяли б чиновникам 
блокувати Web-сайти, які розповсюджують піратські матеріали, забороня-
ли американським банкам проводити розрахунки з такими Web-сайтами, 
змушували пошукові системи блокувати ці ресурси і робили їх відповідаль-
ними за розміщення інформації чи продукції з порушенням прав інтелек-
туальної власності. Для Вікіпедії, наповнення якої складається з контенту, 
що створили її користувачі, такі норми автоматично означали б проблеми 
із законом аж до можливого закриття.

Причиною зняття обох законів з розгляду законодавцями був безпреце-
дентний опір Інтернет-спільноти. 
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Тема 4.8. Як захищати власні інтереси. Адвокація. Лобізм

Перед голосуванням за законами, на головній сторінці Google було 
розміщено посилання на громадянську петицію з проханням до Сенату 
і Конгресу США відхилити SOPA і PIPA. Під нею поставили підписи понад 
7 млн відвідувачів пошуковика.

18 січня 2012 р. пройшов страйк популярних в англомовному Інтернеті 
сайтів, до якого підключилися близько 50 тис. сайтів. Окрім Wikipedia, 
моральну або ресурсну підтримку протесту проти SOPA і PIPA висловили 
AOL, eBay, Facebook, Google, LinkedIn, Mozilla, Twitter, Yahoo, Zynga, і видання 
Engadget, Huffington Post, Mashable, Reddit і TechCrunch.

Обговорюємо  
та аналізуємо

Поміркуйте, як Інтернет-спільноті вдалося переконати законодавців 
змінити свою позицію?
Наведіть подібні приклади успішної громадянської дії в Інтернеті.

Застосовуємо набуті знання та досвід 

 Виберіть суспільно-важливу проблему вашої громади або шкільної 
спільноти, наприклад: 

 z збереження центрального парку міста / селища від забудови; 
 z забезпечення інфраструктури для людей з обмеженими можливос-

тями в місті / селищі (пандуси, заїзди, автоматичні підйомники);
 z запровадження у школі єдиної форми одягу; 
 z заборону адміністрації школи проводити в приміщенні навчального 

закладу дискотеку тощо. 
 Обміркуйте стратегію дій членів ініціативної групи щодо вирішення та-

кої проблеми відповідно до етапів адвокації, які наведено вище. 
 Знайдіть у соціальних мережах та на інших ресурсах громадські орга-

нізації, які вже порушували такі питання або готові надати допомогу в 
захисті ваших інтересів.

 Підготуйте ваше звернення до органів державної влади або адміністра-
ції школи, що може вирішити цю проблему.
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Тема 4.9  Як живе та урядується шкільна громада

У цій темі ви дізнаєтесь, як школа може стати територією учнівського 
самоврядування, сприяючи формуванню демократичної культури — основи 
розвитку громадянського суспільства. 

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо ефективні форми участі вчителів, учнів та батьків в уряду-
ванні школою.
Розуміємо права та обов’язки учнів, роль учнівського самоврядування.
Діємо: демонструємо навички участі в учнівському самоврядуванні, нала-
годжуємо партнерські стосунки зі шкільною адміністрацією, вчителями, 
представниками місцевої громади.

ПРАВИЛА	ДЛЯ	УЧНІВ	ШКОЛИ	N

 3 На заняття приходити у шкільній формі, без прикрас.
 3 Не спізнюватись на уроки.
 3 У випадку пропуску уроків, приносити медичні довідки  

 або пояснення від батьків.
 3 Не виходити за межі школи під час навчального дня.
 3 Не приносити до школи небезпечні для здоров’я предмети.
 3 Виявляти повагу один до одного, до вчителів та інших    

 працівників школи.
 3 Забороняється використання ненормативної лексики.
 3 Забороняється застосовування сили, агресії для вирішення  

 будь-яких конфліктів.
 3 Заборонено перебувати у класах у верхньому одязі.
 3 У школі забороняється використання мобільних телефонів. 
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Тема 4.9. Як живе та урядується шкільна громада

Дискусія Розгляньте	подані	вище	шкільні	правила
Які з них ви вважаєте доцільними, а які ви би не хотіли мати у своїй 
школі?
Які правила ви додали б до цього переліку від себе?
За яких умов, на вашу думку, ці правила будуть виконуватися? 

Модуль 1    Як взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної    
  адміністрації сприяє організації шкільного життя

Один із основних принципів Нової української школи — партнерство. 
В основі педагогіки партнерства — спілкування, взаємодія та співпраця. 
Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є до-
бровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками 
освітнього процесу, відповідальними за результат. 

Web-активність

Перейдіть за вказаним QR-кодом та ознайомтеся із статтею 52 Закону 
України «Про освіту». 

Визначте учасників освітнього процесу і заповніть схему:

Модуль 2    Як відбувається врядування та управління школою

Відповідно до Закону України «Про освіту», права та обов’язки у школі 
мають всі учасники навчально-виховного процесу — учні, батьки, вчителі 
та інші співробітники навчального закладу.

Шкільне самоврядування забезпечує можливість впливати і приймати 
рішення у питаннях, які впливають на життя в школі, таким чином, вчи-
тися бути громадянином на практиці. Це досвід застосування у реальному 
житті демократичних норм і процедур.

Шкільна	громада — гру-
па учасників освітнього про-
цесу, об’єднаних спільністю 
інтересів, що ставить перед 
собою певні спільні завдан-
ня, новий тип відносин, ха-
рактерною рисою якого є 
вза ємодія всіх його учасників 
заради досягнення спільної 
мети.
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 Заповніть таблицю.

Здобувачі освіти (учні) 
мають право

Педагогічні працівники 
(учителі) мають право

Батьки здобувачів освіти 
(учнів) мають право

Розглядаємо  
та обговорюємо

Розгляньте зображення та обговоріть структуру органів громадського 
самоврядування закладу освіти.

Web-активність

 Ознайомтеся із статтями Закону про освіту (QR-код). 
Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти.
Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і нау-

кових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу.
Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти.

 Визначте основні права та обов’язки учасників освітнього процесу.

Обговорюємо Як принципи реалізації громадського самоврядування та державно- 
громадського управління у сфері освіти сприяють демократизації жит-
тя школи?

Громадське	 самовряду-
вання	в	закладі	освіти	— це 
право учасників освітнього 
процесу колективно вирі-
шувати питання організації 
та забезпечення освітнього 
процесу в закладі освіти, за-
хисту їхніх прав та інтере-
сів, організації дозвілля та 
оздоровлення, брати участь  
у громадському нагляді (кон-
тролі) та в управлінні закла-
дом освіти у межах повнова-
жень, визначених законом та 
установчими документами 
закладу освіти.

Учнівське	 самовряду-
вання — це залучення учнів 
до громадських справ, само-
стійно організована учнів-
ська діяльність (планування, 
усвідомлення мети, виконан-
ня, оцінка результатів).



49

Тема 4.9. Як живе та урядується шкільна громада

Модуль 3    Створюємо шкільні правила разом 

Суспільні норми та правила допомагають нам жити разом безпечно, 
справедливо і добропорядно. Пригадайте з попереднього досвіду вивчен-
ня  курсу громадянської освіти, що таке права, правила та соціальні норми?

Обговорюємо Метаплан
Об’єднайтеся в пари та обговоріть свій досвід застосування правил  
у житті. Наведіть конкретні приклади.
Обміняйтеся думками щодо необхідності правил спільного життя  
у школі. 
Використавши методику Метаплану, поетапно проаналізуйте конкре-
тну ситуацію в школі за такими чотирма напрямками:

Що ми маємо  
зараз?

Як повинно бути?

Чому наші 
сьогоднішні позиції  

не відповідають 
нашим прагненням?

Пропозиції змін

Досліджуємо  
та аналізуємо

Приклади	із	шкільних	кодексів	із	міжнародного	 
польсько-українського	проекту	«Класна	школа».	2015–2017	рр.

 z Ми всі разом працюємо заради того, щоб кожен випускник нашої 
школи став успішним громадянином України!

 z Ми дбаємо про те, щоб добре навчити кожного.
 z Ми стимулюємо і заохочуємо у навчанні.
 z Ми намагаємося навчити учнів працювати в команді.
 z Наші учні та учениці навчаються самостійно та критично працювати 

з інформацією, і учителі їм у цьому допомагають.

Метаплан — це методи-
ка структурування групових 
обговорень, аналізу ситуації, 
обміну думками, збирання 
інформації з певного питан-
ня і вироблення ефективних 
колективних рішень. Метод 
є універсальним для викори-
стання у будь-якій сфері, де 
потрібне структуроване об-
говорення проблеми і пошук 
рішення.
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 z Ми переконані, що розвиток можливий лише в активній співпраці. 
Тому учні та учителі активно співпрацюють між собою. І це впливає 
на формування успішної особистості.

 z Ми творимо, допомагаючи один одному.
 z Ми — за безпечний Інтернет. Та за високу компетентність в інфор-

маційних технологіях. Тому допомагаємо один одному в опануванні 
цього простору.

 z Ми прагнемо виховати патріотів і лідерів.
 z Ми докладаємо зусиль, щоб виховати в учнів почуття власної гідно-

сті та уміння  співпереживати.
 z Наша школа вчить дітей любити і розуміти світ, мирно жити в ньому, 

бути корисними і потрібними для світу.
 z Докладаємо зусиль, щоб кожен міг реалізувати право на власну 

думку.
 z Ми дбаємо про те, щоб кожна особистість була креативною: вчителі, 

учні, батьки.
 z У нашій школі кожен має право на власну думку! 
 z У нашій школі кожен має право на справедливе оцінювання! 

Застосуйте набуті знання і досвід 

Кампанія	щодо	створення	Кодексу	правил	школи
Об’єднайтеся в групи по 5–6 осіб та обговоріть питання: «Які правила 
потрібні у вашій школі?». 

 Створіть постер «Кодекс правил школи» та презентуйте його учням, 
рідним, педагогам.

 Проведіть опитування за такими запитаннями:
Якою хочуть бачити школу учні?
Якою хочуть бачити школу батьки?
Якою хочуть бачити школу педагоги?

 Організуйте обговорення і виробіть загальношкільний Кодекс правил. 
Розмістіть його на стіні школи, а також на шкільному Інтернет-сайті.

 Спостерігайте за тим, як працює ваш Кодекс правил. Періодично на засі-
данні активістів шкільного самоврядування приділяйте час інформації 
про дію ваших правил. 

 Приймайте пропозиції від учнів та вчителів щодо вдосконалення 
Кодексу. 

КОДЕКС ПРАВИЛ НАШОЇ ШКОЛИ

ТАК МАЄ БУТИ ТАК НЕ МАЄ БУТИ
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Тема 4.10  Як і для чого створюються і діють  
дитячі й молодіжні громадські об’єднання

Ця тема розкриває ключові поняття: свобода асоціацій, дитячі й молодіж-
ні об’єднання і рухи та обґрунтовує важливість створення дитячих і моло-
діжних громадських організацій для розвитку громадянського суспільства. 

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо наявність та характер молодіжних та дитячих громадських 
рухів в Україні.
Розуміємо правові механізми створення дитячих та молодіжних громад-
ських організацій.
Діємо: готуємося до створення дитячої громадської організації.

Пласт» дав мені хороші навики ро-
боти в команді, зокрема, навчив 
створювати команду з різних лю-
дей. Є лідери, що займаються ор-
ганізаційними завдання ми, а є інші 
учасники, яким до вподоби зосе-
реджуватись на виконанні завдань  
у своїй професійній сфері. 
Важко створити ці лісну ко ман-
ду, яка буде рухатися в од ному на-
прямку і досягати спільних цілей, 
а «Пласт» допомагає роби ти це на 
практичних справах, інколи — в екс-
тремальних умовах. 
У житті це дуже важливо. Плас-
тунів можна побачити у багатьох 
ініціативах, проектах. Ти дивишся  
в їхні очі й розумієш, що, незважа-
ючи на ситуацію в країні, ці люди 
рухаються вперед і творять зміни. 

Іван Чайка,  пластун, магістр права Харківського національного  
юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,  

студент Школи права Університету Нью-Гемпшира (США) 

Обговорюємо Чи чули ви що-небудь про «Пласт»?
Ознайомтеся з думкою Івана Чайки про «Пласт».
Що, на думку автора, дає «Пласт» людині?
Які інші дитячі та молодіжні організації в Україні ви знаєте?
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Модуль 1    Дитячі й молодіжні об’єднання і рухи в Україні

Нині в усіх регіонах нашої держави функціонують різноманітні громад-
ські дитячі та молодіжні організації, які з кожним роком збільшують вплив 
на виховання та соціальне становлення дітей, підлітків, молоді. Відповідно, 
зростає й інтерес до таких організацій. Отже, поговоримо детальніше про 
те, на яких підставах вони створюються, як побудовані та діють. 

Наше право об’єднуватися в організації називається свободою асоціа-
цій. У 1998 р. було прийнято Закон України «Про молодіжні та дитячі 
громадські організації». Він визначає особливості організаційних і пра-
вових засад утворення та діяльності молодіжних і дитячих громадських 
організацій та державні гарантії забезпечення їхньої діяльності.

Закон	України	про	молодіжні	дитячі	і	громадські	організації	
Стаття	2.	 Молодіжні	громадські	організації — об’єднання громадян 

віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої 
на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, твор-
чих, духовних та інших спільних інтересів.

Дитячі	громадські	організації — об’єднання громадян віком від 6 до 
18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та 
захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інте-
ресів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повно-
правних членів суспільства.

Стаття	3.		Молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і ді-
ють на засадах добровільності, рівноправності їхніх членів, самоврядуван-
ня, законності та гласності.

Досліджуємо  
та обговорюємо

Прочитайте витяги із Закону України «Про молодіжні та дитячі громад-
ські організації». 
З якого віку дозволяється вступати до дитячих та молодіжних 
організацій?
На яких засадах утворюються і діють дитячі та молодіжні організації?

У сучасній Україні діють численні дитячі та молодіжні організації.  
Ознайомтеся із окремими прикладами їхньої діяльності.

Асоціація	— це об’єднан-
ня, спілка, організація певних 
осіб для досягнення своїх ін-
тересів і цілей. 

Свобода	 асоціацій — 
одне з прав людини, яке ре-
гулює свободу вступати чи 
не вступати в організації, а 
також виходити з них. 

Європейський молодіжний парламент, жовтень 2017, https://eyp.org/thinking-of-joining-the-network/
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Козачата	(Джурята)	
Рух дитячих громадських організацій, заснований на козацьких тради-

ціях та вихованні патріотизму і національної свідомості. До козачат при-
ймають учнів середнього шкільного віку, в молодшій школі аналогом ко-
зачат нерідко є барвінчата. Мета — залучити дітей та підлітків до занять 
фізкультурою та спортом, вивчення історії України та козацтва, виховання 
любові до Батьківщини, доброї волі, віротерпимості, поваги до національ-
но-культурних традицій, патріотичного виховання.

Національна	організація	скаутів	України	(НОСУ)
Сформована  2007 року всеукраїнська громадська організація, що пред-

ставляє Україну у Всесвітній організації скаутського руху. Головними напря-
мами діяльності є: ви вчення і відродження кращих традицій україн ських 
національно-патріотичних, молодіжних, дитячих товариств та організа-
цій; виховання на ідеях свободи, рівності, національної та особистої гід-
ності, шану вання родинних зв’язків, працелюбності, взаємодопомоги й 
самодисципліни; виховання національної самосвідомості на засадах хри-
стиянських чеснот.

Асоціація	гайдів	України
Асоціація гайдів України (англ. Association of Ukrainian Guides) є всеу-

країнською дитячою скаутською громадською організацією, мету якої 
становить сприяння розвитку та формуванню соціально-зрілої жіночої 
особистості в її власних інтересах та в інтересах держави. АГУ було заре-
єстровано в Україні у 1996 р., а у 1999 р. АГУ стала асоціативним членом 
Всесвітньої асоціації дівчат-гайдів та дівчат-скаутів (WAGGGS).

Всеукраїнська	дитяча	спілка	«Екологічна	варта»	
Екологічну свідомість у молоді намагаються формувати такі організа-

ції, як Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта», Українська моло-
діжна екологічна ліга та інші організації. Головним завданням є сприяння 
у формуванні екологічної свідомості через пропагування знань про стан 
довкілля, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.

Існують також міжнародні молодіжні організації, до участі в яких актив-
но залучається українська молодь. 

Європейський	молодіжний	парламент	
The European Youth Parliament / Європейський молодіжний парламент. 

Це політично і релігійно незалежна, некомерційна організація, яка заохо-
чує європейську молодь активно сприяти громадянському і культурному 
взаємопорозумінню.

Спілка	української	молоді	(СУМ)	
Громадська організація, яка об’єднує українську молодь 

на добровільних засадах у різних країнах світу. Сьогодні 
СУМ — це багатотисячна спільнота, яка діє не лише в 
Україні, але й в українській діаспорі Австралії, Аргентини, 
Бельгії, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, США.
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Модуль 2    Як створити молодіжну громадську організацію

Порядок створення та реєстрації дитячих і молодіжних громадських ор-
ганізацій регулюється Законами України «Про громадські організації» і 
«Про молодіжні та дитячі громадські організації».

Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть 
бути громадяни України, які досягнули 14-річного	віку.

Особи старшого віку можуть бути членами молодіжних чи дитячих гро-
мадських організацій за умови, якщо їхня кількість у цих організаціях не	
перевищує	10	%	від	загальної	кількості	членів.

Громадська організація може бути утворена за	 місцем	 проживання 
(будь-який мікрорайон або кілька мікрорайонів міста), за	місцем	навчан-
ня (заклади освіти, де діяльність громадської організації здійснюється в 
позаурочний час). 

Громадянська реклама 

Засновниками молодіжних та дитячих 
громадських організацій можуть бути 
громадяни України, які досягнули  
14-річного віку
Які	етапи	треба	пройти,	щоб	створити	та	зареєструвати	 
дитячу	чи	молодіжну	громадську	організацію	у	своїй	школі?

 � Для створення дитячої або молодіжної громадської організації, ство-
рюється	 ініціативна	 група	відповідно дітей, підлітків та молоді, які 
вирішили створити свою організацію за певними інтересами. В ініціа-
тивну групу зі створення дитячої громадської організації можуть вхо-
дити і дорослі. Для ініціативної групи досить 5–7 осіб.

 � Завдання  ініціативної групи — розробити	проект	статуту	організа-
ції	та	оголосити	про	проведення	загальних	(установчих)	зборів, на 
яких планується заснувати дитячу чи молодіжну громадську організа-
цію. Оголошення про проведення загальних зборів можна розмістити 
в друкованих засобах масової інформації, на Інтернет-сторінках тощо.

 � Проведення	загальних	 (установчих)	 зборів. В загальних зборах бе-
руть участь всі діти та дорослі, які виявили бажання та зацікавленість 
в створенні дитячої чи молодіжної громадської організації. Під час ре-
єстрації відповідальні члени ініціативної групи ведуть облік учасни-
ків зборів із зазначенням їхньої дати народження, місця проживання, 
паспортних даних (або свідоцтва про народження). Порядок денний за-
гальних зборів передбачає розгляд таких питань.

1. Про утворення громадської організації та затвердження її статуту.
2. Вибори керівних органів, голови, заступника, секретаря.
3. Вибори ревізійної комісії. 
4. Після проведення загальних (установчих) зборів, має відбутися лега-

лізація громадської організації або	 легалізації	Громадської організа-
ції — шляхом державної реєстрації. 



55

Тема 4.10. Як і для чого створюються і діють дитячі й молодіжні громадські об’єднання

Громадянська 
активність

Прочитайте матеріали Модуля 2. Ознайомтесь з прикладами наявних 
в Україні дитячих та молодіжних організацій, порядком їх утворення. 
Потренуймося у роботі над створенням молодіжної громадської 
організації.
Умовно визначимо, що наша організація буде мати назву «Відповідальні	
громадяни». Її мета і завдання — «Сприяти залученню молоді до ак-
тивної громадянської дії».
Попрацюємо над змістом статуту. 
Для цього об’єднайтеся в групи. Приготуйте 4 великих аркуші паперу  
і фломастери різного кольору. 
Напишіть на цих аркушах такі заголовки до різних частин Статуту 
організації.
1.	Напрямки діяльності організації. Чим конкретно вона займатиметься?
2.	Права членів організації.
3.	Обов’язки членів організації.
4. Правила, за яким буде здійснюватися управління організацією. Хто  
і як буде керувати нею? 
Аркуші закріпіть на стіні чи дошці. 

Групи по черзі записують 
свої пропозиції на цих аркушах 
щодо наповнення частин статуту. 
Кожна наступна група ознайом-
люється із записом попередників 
і дописує свої ідеї. Кожна група 
презентує інформацію з того ар-
куша, біля якого вона розпочала 
свою роботу. Таким чином, всі учні 
в класі візьмуть участь в роботі з 
формування статуту організації.

Фото: Христина Музичук,  
Асоціація «Нова Доба»

Застосуйте набуті знання і досвід 

 Дізнайтеся, які громадські організації існують у вашому місті, селищі, 
мікрорайоні, школі.

 Відвідайте декілька громадських організацій, щоб дізнатися про 
те, як вони працюють, і мати можливість поспілкуватися з їхніми 
представниками. 

 Запросіть громадських діячів / діячок до класу. Як правило, громадські 
організації охоче йдуть на такі зустрічі й гостинно запрошують до себе. 
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Майстерня 
громадянина 

Розділ 4

Як молодь може дослідити проблеми  
в житті громади

Більшу частину свого часу молоді люди проводять у середовищі місце-
вої громади — місці, де вони живуть. Мова йде про двір, мікрорайон, район 
міста, місто, село, селище. Для того, щоб мешканці цього двору чи мікро-
району відчували себе громадою, їм необхідно об’єднатись для вирішення 
спільних проблем.

Формування шкільної громади не обмежується участю у внутрішньо 
шкільній діяльності , але й полягає у налагодженні контактів із місцевою 
громадою.

Скориставшись методом Метаплану, підготуйте для кожної групи вели-
кий аркуш паперу, розділіть його на чотири частини за зразком, наведе-
ним нижче, запишіть такі заголовки чотирьох рубрик:

«Проблеми	мого	населеного	пункту»

Що ми маємо  
зараз?

Як повинно бути?

Чому наші 
сьогоднішні позиції  

не відповідають 
нашим прагненням?

Пропозиції змін

Роздайте всім групам стікери чотирьох різних кольорів. 
Учасники груп можуть записувати на стікерах свої відповіді на кожне 

запитання і наклеювати їх у певній частині таблиці, стежте, щоб записи не 
повторювалися.

Після завершення роботи, групи по черзі презентують свої результати 
перед класом.

Порівнюємо  
та обмінюємося 

думками

Перегляньте першу і останню частини ваших Метапланів.
Висловіть думки, від кого залежить вирішення проблем вашого населе-
ного пункту?
Які проблеми мешканці громади можуть вирішити самотужки?
З якими питаннями їм доведеться звернутися до влади?
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Майстерня громадянина

Вже зараз ви можете ініціювати такі заходи на рівні своєї 
громади.

 z Інформування органів місцевого самоврядування про найбільш важ-
ливі та актуальні проблеми місцевої громади.

 z Анкетування жителів населеного пункту / мікрорайону, опитування, 
публічні обговорення та дебати.

 z Участь у роботі засідань органу місцевого самоврядування. 
 z Лобіювання молодіжної політики в населеному пункті, мікрорайоні.
 z Створення та діяльність молодіжної газети для місцевої громади.
 z Створення та функціонування офіційної Web-сторінки населеного 

пункту, мікрорайону.
 z Дослідження історії населеного пункту / мікрорайону. Створення чи 

підтримка краєзнавчого музею / кімнати.
 z Молодіжна дошка пошани (онлайн) людей, які є відповідальними та 

активними громадянами,  майстрами своєї справи, громадськими ак-
тивістами тощо.

 z Молодіжна юридична консультація. Інформування жителів щодо 
того чи іншого правового питання.

 z Проведення спортивних свят, змагань із залученням дорослих чле-
нів місцевої громади.

 z Молодіжний контроль за екологічною ситуацією у місцевій громаді 
(Зелений патруль).

 z Розробка велосипедних маршрутів та ініціювання їхнього 
облаштування.

 z Моє містечко, село, мікрорайон на карті світу. Інформаційна політика 
для туристів щодо можливостей відпочинку та краєзнавчих екскур-
сій у вашому населеному пункті. Зелений туризм.

 z Спортивний рух. Змагання, турніри, поєдинки з різних видів спорту. 
Пропаганда здорового способу життя.

 z Організація дозвілля молоді: свята, фестивалі, концерти, вікторини, 
вистави.

Суспільна	акція	школярів	«Громадянин»
Беручи участь в акції «Громадянин», учнівські коман-

ди виявляють актуальні проблеми на рівні навчального 
закладу (юнацької організації), мікрорайону, села, райо-
ну, міста тощо і пропонують можливі варіанти їхнього 
вирішення. 

Досліджуючи сутність проблеми, команди збирають 
різноманітну інформацію, матеріали, документи, на ос-

нові яких розробляється соціальний проект. Працюючи над розв’язанням 
місцевих проблем, школярі не лише акцентують увагу громадськості на 
них, але й нерідко здійснюють реальні кроки для практичного розв’язання 
цих труднощів. Підготовані результати проекту презентують громадськос-
ті на місцевому, регіональному чи національному рівнях. На такі презента-
ції запрошують представників органів місцевого самоврядування, урядо-
вих структур, громадських організацій, місцеву пресу.

Клопотання — письмове 
звернення з проханням про 
визнання за особою відповід-
ного статусу, прав чи свобод 
тощо.

Скарга — звернення з ви-
могою про поновлення прав 
і захист законних інтересів 
громадян, порушених діями 
(бездіяльністю), рішеннями 
державних органів, органів 
місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, орга-
нізацій, об’єднань громадян, 
посадових осіб. 

Пропозиція	 (зауважен-
ня) — звернення громадян, 
де висловлюються порада, 
рекомендація щодо діяльно-
сті органів державної влади 
і місцевого самоврядування, 
депутатів усіх рівнів, посадо-
вих осіб, а також висловлю-
ються думки щодо врегулю-
вання суспільних відносин 
та умов життя громадян, вдо-
сконалення правової основи 
державного і громадського 
життя, соціально-культурної 
та інших сфер діяльності дер-
жави і суспільства.
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Картка 
підсумкового 

оцінювання

Розділ 4

Розуміємо   Оберіть правильні відповіді на тестові завдання 

1.		Вкажіть,	що	не	є	ознакою	демократії:
 � наявність законодавчого органу та конституції;
 � виборність органів влади;
 � взаємодія організованих об’єднань суспільства, що відбувається без 
прямого втручання держави;

 � однопартійність і наявність офіційної державної ідеології.
2.	 Оберіть	принцип	виборчого	права,	за	дотримання	якого	вибори	

будуть	вважатися	демократичними:
 � право брати участь у виборах усім особам від 18-ти років, що пере-
бувають на території держави, незалежно від їхнього громадянства;

 � обов’язкова участь усіх, хто має право голосу на виборах;
 � кожен член певної партії може голосувати лише за кандидатів від 
цієї партії;

 � усі виборці мають рівні права, незалежно від статі, освіти, віроспові-
дання тощо.

3.		Ознака,	яка	властива	демократичним	політичним	партіям:
 � захист і задоволення потреб та інтересів лідерів партії;
 � агітація, пошук і залучення прихильників та виборців, вираження ін-
тересів певних верств населення;

 � обов’язкова участь у виборах до Верховної ради України та органів 
місцевого самоврядування;

 � неодмінна наявність молодіжного та дитячого руху підтримки партії.
4.		Вкажіть	правильне	твердження:

 � молодіжні громадські організації ― це об’єднання громадян віком від 
14-ти до 30-ти років, метою яких є здійснення діяльності, спрямова-
ної на задоволення та захист своїх законних соціальних, економіч-
них, творчих, духовних та інших спільних інтересів;

 � дитячі громадські організації ― це об’єднання громадян віком від 
6-ти до 14-ти років, метою яких є здійснення діяльності, спрямова-
ної на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей;

 � молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і діють на 
засадах добровільності, рівноправності їхніх членів, самоврядуван-
ня, законності та гласності;

 � вступ неповнолітніх віком до 14-ти років до дитячих громадських 
організацій здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновите-
лів, опікунів або піклувальників. 
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Картка підсумкового оцінювання Профіль учня/учениці

Досліджуємо   Складіть логічну схему

«Ніхто не робить вигляд, що демократія є досконалою або в усьому правильною. 
Демократія є найгіршою формою правління, але нічого кращого людство поки 
що не придумало». 

Вінстон Черчилль

Проаналізуйте вислів Вінстона Черчилля і складіть m-схему до такого 
явища, як демократичне суспільство.

Цінності і переваги демократії
Демократичне суспільство 

(визначення)
Недоліки і виклики демократії

       Діємо   Напишіть коротке есе

Взявши за основу характер та особливості прояву одного чи декількох 
перелічених ключових понять розділу (ліворуч), визначте тему та напи-
шіть коротке есе (до 300 слів) опираючись на схему, що подана нижче. 

Назва (конкретна, влучна, цікава).  

Актуальність. Чому ця проблема важлива?  

Теза. Що нам потрібно схвалити або ж спростувати?  

Суть. Аргументоване пояснення певного явища.  

Позиція. Особисте ставлення до обраної проблеми.  

Висновок. Як з цим нам жити далі.

Профіль  
учня / учениці

Самостійно визначте власні досягнення у ході вивчення 
розділу «Демократичне суспільство та його цінності»

Виклики

 Розуміння

Ставлення

Досягнення

Майбутнє

 � Демократія
 � Вибори
 � Політичні партії
 � Громадські    

 організації
 � Громадянська   

 активність
 � Громада
 � Громадянське   

 суспільство
 � Адвокація
 � Лобізм
 � Шкільна громада

Які ми знайшли 
відповіді?

Які запитання 
ми ставили  

у цьому розділі?

Чи змінило це 
моє сприйняття 

тематики розділу?
Наскільки добре  

я опанував матеріал?

Де я це  
зможу використати/ 

застосувати?
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