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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ
Р.В.Лелюк,
Національна академія державного управління при Президентові України
У статті проаналізовано наукові підходи до трактування понять “громадянське суспільство”, “взаємовідносини влади і громадянського суспільства”, а також осмислення їх ролі в суспільстві. Визначено, що в основу
виникнення держави покладено потребу у безпеці суспільства, а в основу створення громадянського суспільства – конфлікт між державою та суспільством: суперечності в економічному, політичному, духовному
розвитку. Констатується, що в Україні існує необхідність узгодження взаємовідносин між органами державної
влади та громадськості з метою консолідації суспільства та формування ефективної системи управління. У
зв’язку з цим науковцям варто звертати увагу на ефективність дій органів влади і громадянського суспільства
для побудови незалежної, демократичної, правової та соціальної держави.
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This article analyzes the scientific approaches to the interpretation of the concepts of “civil society”, “the relationship
between government and civil society”, as well as understanding their role in society. It is found that the basis of
the emergence of the state is the need for the security of society, and the basis of the emergence of civil society is
the conflict between the state and society: contradictions in economic, political, spiritual development. It is stated
that at the present stage in Ukraine there is a need to reconcile the relations between public authorities and the
public in order to consolidate society and create an effective system of governance. In this regard, scientists should
pay attention to the effectiveness of the authorities and civil society to build an independent, democratic, legal and
social state.
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Постановка проблеми. Розбудова демократії
в Україні передбачає налагодження ефективної
співпраці між органами публічної влади та інститутами громадянського суспільства. Зростає
необхідність у виконанні з боку держави функції
безпеки, а з боку громадянського суспільства –
підвищення ініціативи громадян під час прийняття
рішень для забезпечення суспільної стабільності.
Характер взаємовідносин між органами публічної влади та інститутами громадянського суспільства впливає на тривалість, напрям і процес
демократичних реформ у країні. Налагодження
цих взаємовідносин є необхідною умовою формування дієвої системи управління.
Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Серед українських
учених, у колі наукових інтересів яких є питання
відносин влади і громадськості, можна назвати
Т.Бєльську [2], Т.Бутирську [3], Л.Гонюкову [5].
Цікавими є думки зарубіжних дослідників, які
досліджували проблеми взаємовідносин орга-

нів влади та інститутів громадськості, зокрема
Х.Арендт [1], Р.Даля [6], Д.Шварцмантеля [16].
Мета статті полягає у дослідженні взаємовідносин органів публічної влади та інститутів
громадянського суспільства, а також безпосередньому аналізі причин та суспільної ролі, які притаманні цим явищам.
Виклад основного матеріалу дослідження. Держава та громадянське суспільство тісно
пов’язані між собою. Державна влада є владою в
суспільстві, і в цьому розумінні має суспільний, а
не особистий характер [16, с. 172]. Громадянське
суспільство – це необхідна та важлива складова в
механізмі демократії у світі.
Т.Гоббс звертає увагу на те, що в епоху Просвітництва влада в особі самодержавного суверена
безпосередньо мала уникати занепаду та бути здатною до належного управління в суспільстві [4].
Держава виникає та існує для гарантування безпеки, яка є особистим інтересом громадян та інтересом суспільства в цілому. Свого часу Б.Спіноза
писав, що кінцева мета держави “полягає не у тому,
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аби панувати та тримати людей у страху, підпорядковуючи їх владі іншого, тому кожного слід звільнити від страху, щоб він жив у безпеці, наскільки
це можливо” [14]. При цьому Б.Спіноза ототожнював задоволення безпеки із налагодженням системи роботи органів управління, зокрема він зазначав, що “для безпеки держави і не важливо, якими
мотивами керуються люди, належним чином керуючи справами, аби лишень ці останні керувалися б
належним чином. Оскільки свобода або твердість
душі є особистою чеснотою, чеснота ж держави –
безпека” [14]. Отже, можна стверджувати, що безпека завжди була досить складним суспільно-політичним явищем, яке відігравало провідну роль у
становленні та розвитку багатьох держав.
Держава водночас є інструментом політичного
панування того прошарку, який володіє засобами
виробництва, у зв’язку з чим відносини між органами державної влади та інститутами громадянського суспільства стають нерівними. Держава входить
у структуру та діяльність суспільства як найважливіший елемент його політичної організації.
Варто приділити увагу формуванню взаємовідносин громадянського суспільства з державою.
Теоретик А.Грамші розглядав громадянське
суспільство в трьох історичних періодах:
– період знищення громадянського суспільства державою;
– період, коли держава є “зовнішньо” формою
громадянського суспільства;
– період збалансованого співвідношення між
державою та громадянським суспільством [8].
Він уявляв громадянське суспільство як су
спільство, що в найближчому майбутньому поглине державу та переросте в самоврядування мас.
А.Грамші наголошував, що громадянське суспільство та держава – це два рівні політики, і громадянське суспільство найповніше представлене
політичними партіями та громадськими рухами.
Вчений з Чехії О.Цисарж базує свою концепцію на взаємовідносинах між органами державної влади та громадянським суспільством і
виокремлює основні три складові сприйняття:
неоліберальне, консервативне та соціал-ліберальне. У неоліберальному напрямі основою громадянського суспільства є ринок. Консервативний
підхід зумовлює складові громадянського суспільства як традиційні суспільні інституції, що
формують його структуру та перебувають у сім’ї
та в церкві. Третій напрям концепції базується на
створенні структури громадянського суспільства
за допомогою різних організацій [7, с. 5]. Це середовище, у якому уживаються різні групи людей
за інтересами, самостійні організації та об’єднан66

ня, через які громадяни виражають свої інтереси,
і які їм допомагають задовольняти їхні потреби.
Д.Кін проводить аналіз терміна “громадянське
суспільство” та виокремлює деякі напрями розвитку, а саме:
– відродження концепції громадянського суспільства в 70–90-х рр. ХХ ст., що пов’язано з революційними подіями в Європі наприкінці ХХ ст.;
– вплив інформаційної революції (поява нових супутникових і комп’ютерних технологій та
комунікацій, що відтворили відомий образ “глобального села” Маршала Мак Льюена);
– зростання масових рухів, що сприяло формуванню нової глобальної свідомості;
– зростання уявлення про прихід нового глобального політичного ладу;
– поширення неоліберальної економічної парадигми;
– зростання настроїв масового розчарування,
особливо серед країн третього світу;
– посилення занепокоєності через утворення
політичного вакууму в результаті розпаду держав
і блоків, що став причиною багатьох громадянських воєн у різних куточках планети [20, c. 1–2].
Наукові дослідження щодо взаємовідносин
інститутів громадянського суспільства та органів
державної влади продовжилися тільки після закінчення Другої світової війни, оскільки попередній
період характеризувався безпрецедентним втручанням держави у сферу приватного життя громадян, причому не тільки в тоталітарних державах.
Особлива увага в післявоєнний час приділялася переосмисленню понять цивільних прав,
які пов’язані з будівництвом соціальної держави.
Громадянство наповнювалося соціальним змістом, перетворюючись в юридично закріплене
право громадянина на отримання певної послуги
від держави.
Згідно з теорією американського політолога
Ф.Шміттера громадянське суспільство варто розглядати як сукупність чи систему посередницьких груп, що самоорганізовуються, зокрема:
– відносно незалежні як від органів державної
влади, так і від недержавних суб’єктів виробництва та відтворення (фірма, сім’я);
– здатні планувати та здійснювати колективні
акції для захисту своїх інтересів та мети;
– не прагнуть підмінити собою ні державні
структури, ні приватних виробників чи перейняти
на себе функції з управління політією в цілому;
– згодні діяти в межах уже існуючих “громадських” або правових норм [17].
Дж. Л.Коен і Е.Арато під громадянським су
спільством розуміють “сферу соціальної інтеВісник НАДУ. Серія “Державне управління” • 4'2018
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ракції між економікою і державою [9, с. 7]”. Їхня
думка імпонує політологам К.Ващенку та В.Корнієнку, які поняття громадянського суспільства
застосовують “для пізнання всієї сукупності існуючих у суспільстві відносин, які не є державно-політичними, перебувають поза сферою державного
директивного регулювання. У такому суспільстві
самовияв вільних індивідів і добровільно сформованих організацій громадян захищені законом
від прямого втручання і довільної регламентації з
боку органів державної влади” [12].
На думку американського політолога Т.Каро
зерса, інститути громадянського суспільства являють собою широке поняття, яке охоплює всі організації та асоціації, що існують поза державою.
Це визначення охоплює весь спектр організацій,
який зазвичай політологами прийнято називати
групою інтересів, що займаються не тільки інформаційно-пропагандистською діяльністю (НДО), а
й профспілки, професійні асоціації (наприклад
лікарів і адвокатів), торгові палати, етнічні асоціації та інші. У цю структуру також включають
релігійні організації, студентські групи, культурні організації, спортивні клуби та неформальні
суспільні групи [19, с. 19–20].
О.Скрипнюк переконує, що громадянське су
спільство на певній стадії розвитку з метою захисту власних інтересів створює державу, утримує
її і певним чином здійснює контроль над нею [13,
с. 377]. Громадянське суспільство є незалежним
від держави і взаємодіє з нею заради спільного
блага, воно є базисом для держави, яка захищає
його інтереси, принципи самоврядування, на
яких функціонує громадянське суспільство.
О.Лановенко, досліджуючи це питання, заперечує протиставлення держави та громадянського суспільства. Така ситуація зумовлюється тим,
що насамперед держава зацікавлена у врегулюванні соціально-політичних відносин з метою
здійснення ефективного функціонування. Згідно з цією гіпотезою тільки за допомогою двох
кардинально різних методів можливо досягти
результату: послідовним і ефективним силовим
тиском (в умовах тоталітиразму) або підвищенням соціальної однорідності суспільства в демократичних умовах” [10]. Тому завданням сьогодення є формування цієї однорідності на основі
соціальних цінностей.
Науковці Т.Бутирська та О.Якубовський зазначають, що в “контексті взаємодії державної влади та громадянського суспільства діє механізм
зворотних зв’язків – це в першу чергу механізм
постановки суспільних проблем перед владою, і
тільки в другу – оцінка її діяльності. Тому що, у
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випадку такої постановки суспільної проблеми, у
влади виникає можливість спільного з громадянським суспільством способу її вирішення, консолідуючи тим самим суспільство і підвищуючи
ефективність державного управління” [18]. Підсумовуючи вищезазначене, можна говорити про
те, що взаємовідносини органів державної влади
та громадянського суспільства мають певну залежність від політичного устрою, сформованих
у суспільстві цінностей. Держава перебуває на
межі суперечностей з громадянським суспільством та її діяльність певною мірою залежить від
взаємовідносин із суспільством.
Цікавою є думка М.Новікова, який зазначає,
що особливості взаємодії держави та громадянського суспільства в сучасних умовах зумовлюють необхідність створення формальних й організаційних систем контролю за розширенням
меж публічно-правового регулювання та публічного інтересу [11, c. 11].
Слід погодитися з гіпотезою Ю.Шайгородсько
го, що “залучення ідей громадянського суспільства до вирішення проблем трансформаційних
процесів, з одного боку, є об’єктивною потребою, з іншого – породжує чимало суперечностей,
зокрема, інституційного характеру, та протиріч,
викликаних специфікою сучасного етапу суспільного розвитку” [15, с. 101]. Саме тому на сьогодні інституалізація владно-громадських ініціатив
потребує системного змістового аналізу, певної
переоцінки методологічних підходів, пошуку
шляхів подолання цієї ситуації та формуванні досконалої моделі існування.
Невід’ємною складовою будь-якого демократичного суспільства є різноманітні об’єднання
громадян. Соціально-політичне призначення громадських об’єднань полягає в тому, що вони допомагають людям у розв’язанні проблем повсякденного життя, відкривають широкі можливості
для виявлення суспільно-політичної ініціативи,
здійснення функцій самоврядування [5]. Отже,
нами поділяється точка зору Л.Гонюкової, що
важливим питанням сьогодення є налагодження
дієвого контролю громадськості за здійсненням
державної політики.
На думку Т.Бєльської, громадянське суспільство має складну внутрішню структуру, яка характеризується складом учасників (інститутами),
їх принципами діяльності, функціями та нормами. Науковець зазначає, що “результатом процесу інституалізації є створення інституту, який
регулює суспільні відносини через особливу соціальну діяльність, пов’язану із забезпеченням
відповідних потреб та інтересів людини”. Інсти67
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тути громадянського суспільства являють собою
“об’єднання людей, структуровані в групи за інтересами й цінностями за допомогою комунікаційних обмінів, які діють у межах правового поля,
мають певні принципи діяльності та виконують у
суспільстві соціальні функції. Процес утворення
інститутів отримав назву інституалізації й займає
значний проміжок часу” [2, с. 38–41].
Висновки і перспективи подальших досліджень. На нашу думку, в основу виникнення
держави покладено потребу в безпеці суспільства, в основу створення громадянського суспільства – конфлікт між державою та суспільством:
1) суперечності в економічному розвитку – нові
економічні відносини, що створювалися з метою
захисту своїх професійних інтересів і прибутків;
2) суперечності в політичному розвитку – конфлікт церкви і “світської влади” за верховенство

(владу); 3) суперечності в духовному розвитку
суспільства – конфлікт старої і нової ідеології, а
також національні й релігійні суперечності. На сучасному етапі розвитку України існує необхідність
узгодження взаємовідносин між органами державної влади та громадськості з метою консолідації
суспільства та формування ефективної системи
управління. У зв’язку з цим науковцям варто звертати увагу на ефективність дій органів влади і громадянського суспільства для побудови незалежної,
демократичної, правової та соціальної держави.
Перспективи подальших досліджень полягають у вдосконаленні аналізу теоретичних засад взаємовідносин інститутів громадянського
суспільства та органів публічної влади як соціально-політичного феномену, а також проведенні
моніторингу взаємовідносин влади і громадянського суспільства.
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