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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Державотворчі процеси, які відбуваються в Україні

у період її розвитку характеризуються багатофункці)

ональністю і незважаючи на складні трансформаційні

процеси та реформи, які проводяться питання взаємо)

відносин держави та суспільства хоч і не є зовсім но)

вим, проте отримало новий творчий імпульс на цьому

етапі розвитку сучасної України. Це обумовлює нові

науково обгрунтовані підходи до висвітлення питання

природи взаємовідносин держави та суспільства. Роль
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У статті здійснено історико)методологічний аналіз суспільства як соціальної системи, що
склалася історично; охарактеризовано поняття та ознаки держави та її статус у контексті взає)
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новлення; визначено характеристику держави в контексті поділу її типології у світі.
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держави на різних етапах розвитку суспільства зали)

шається практично не розробленою, оскільки більше

досліджується питання взаємодії держави із інститу)

тами громадянського суспільства. Перш за все мова

йде не тільки про історичний аналіз, а й про фаховий

науковий і конституційно)правовий аналіз держави у

частині її організації, функціонування та подальшого

розвитку.

Такий контекст актуалізації даної проблематики зу)

мовлює наукову розвідку в напрямі пошуку методології

оцінки ефективності встановлення взаємовідносин дер)

жави та суспільства в період трансформаційних змін в

Україні.



107

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ

Різні аспекти походження, встановлення та функ)

ціонування взаємовідносин держави та суспільства дос)

ліджували українські вчені Д. Артемчук, В. Бабкін, Ю. Ба)

рабаш, Ю. Волошин, Р. Войтович, Р. Гринюк, В. Лемак,

Д. Лук'янець, М. Малишко, Н. Мішина, В. Погорілко,

О. Речкалов, С. Серьогіна, В. Сіренко, В. Скрипнюк,

О. Скрипнюк, В. Сухонос, В. Федоренко, О. Шевченко,

Ю. Шемшученко, О. Ющик та ін. Проблемам держави

та суспільства були присвячені праці таких мислителів,

як Аристотель, О. Бауер, Ж. Боден, Г.В.Ф. Гегель, Ф. Ен)

гельс, І. Кант, Дж. Локк, К. Маркс, Ш.Л. Монтеск'є та ін.

Серед представників історичного напряму можна назва)

ти таких видатних істориків минулого, як Боплан, В.Клю)

чевський, М. Костомаров, М. Маркевич, Плутарх, Л. Ти)

хомиров та інші.

Гносеологічні, онтологічні та інші проблеми поход)

ження, розвитку та функціонування держави досліджу)

вали такі відомі науковці далекого зарубіжжя, як Р.Аг)

ранофф, М. Блок, Н. Верт, К. Дайсон, Х. Рейні, Х. Флей)

зіг та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є історико)методологічний аналіз ста)

новлення взаємовідносин держави та суспільства в пе)

ріод трансформаційних змін в Україні, а саме історичні

засади походження держави та суспільства, їх право)

вої природи, сутності та функціонування на основі ана)

лізу праць українських та зарубіжних науковців. Досяг)

нення зазначеної мети зумовлює вирішення таких до)

слідницьких завдань як: здійснити характеристику су)

спільства як соціальної системи, що склалася історич)

но; охарактеризувати поняття та ознаки держави та її

статус у контексті взаємодії як із громадянським сусп)

ільством, так і з точки зору впливу на суспільство в ціло)

му; проаналізувати історичні передумови виникнення

держави в світі, охарактеризувати процеси її історич)

ного становлення; визначити характеристику держави

в контексті поділу її типології у світі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У XIX ст. держава розглядалася лише як певний

"атрибут", що виконує охоронну функцію і особливо в

життя суспільства не втручається. Проте далі історія за)

свідчує про протилежне, оскільки держава виникла у

суспільстві, вона почала регулювати різного роду су)

спільні відносини і таким чином почала взаємодіяти з

суспільством.

Перш за все необхідно розпочати з еволюції роз)

витку держави з античних часів. Необхідно проаналізу)

вати поняття держави як базового інституту політичної

системи. Які історичні витоки походження держави та

процес її становлення і розвитку. Поняття "держава"

виникло близько трьох тисячоліть тому (стародавня

держава Урарту існувала в IX—VI ст. до н.е.). Грецький

філософ Платон уявляв ідеальну державу як ієрархію

трьох станів: правителів)мудреців, воїнів і чиновників,

селян і ремісників. Основоположник утопічного соціа)

лізму Т. Мор стверджував: держава — це змова бага)

тих проти бідних. Г. Гегель вважав, що держава — це

образ і дійсність розуму, це життя Бога в світі. Для ньо)

го було зрозумілим, що держава, уряд виникають лише

тоді, коли вже існують станові відмінності, коли багат)

ство і бідність стають дуже великими і коли виникають

такі відносини, за яких велика маса вже не може задо)

вольнити свої потреби [5, с. 412]. Це філософська точ)

ка зору виникнення держави як політичного інституту.

Далі будуть розглядатися теорії походження держави.

З огляду на це, необхідно проаналізувати найго)

ловніші теорії походження держави. За теологічною

теорією (ідеологи релігій Стародавнього Сходу, хрис)

тиянської церкви, середньовічних монархій) походжен)

ня держави пояснюється Божою волею. Патріархальна

теорія (її представники — Арістотель та ін.) доводила,

що держава походить від сім'ї; абсолютна влада монар)

ха є продовженням влади батька в сім'ї (патріарха).

Договірна теорія (Гроцій, Гоббс, Руссо) обгрунтовує

положення, що держава виникла внаслідок угоди (до)

говору) між людьми. Ця теорія виводить державу не з

економічних відносин, а безпосередньо з волі і свідо)

мості людей, їхнього розуму. Психологічна теорія (Пет)

ражицький, Фрейзер, Тард) пояснює державу особли)

вими властивостями психіки. На думку прихильників цієї

теорії, держава — це організація, яка створюється для

керівництва суспільством з боку визначених осіб. Тео)

рія насильства (Гумплович, Дюрінг) обгрунтовують ви)

никнення держави актом насильства, завоюванням зем)

леробів кочівниками [5, с. 412—413].

Досить цікаво витлумачив суть держави німецький

вчений М. Вебер, який розробив "політичну соціологію

панування". Оскільки влада, за Вебером, означає мож)

ливість здійснення волі всередині нового соціального

відношення, навіть всупереч опорові інших його учас)

ників. "Панування" розглядається в політичній соціології

Вебера як особлива форма влади, як основний інститут

у системі держави [5, с. 413]. Отже, чим більше розви)

нута держава, тим більше вона відокремлена від су)

спільства, яке в Новий час набуває якостей "громадянсь)

кого" на противагу "суспільству політичному", тобто

власне державі [5, с. 413].

У контексті аналізу розвитку держави, науковці роз)

глядають такі види держав, як: Держава — нація (англ.

State)Nation) — державне утворення, в якому титуль)

ний етнос визначається державотворчим, генератором

розвитку суспільства і гарантом забезпечення соціаль)

но)гуманітарних прав національних меншин. Національ)

на держава за своїм визначенням виконує, по)перше,

стратегічну національну місію, за якою стоїть більшість

населення і, по)друге, сприяє реалізації основних

функцій громадянського демократичного суспільства.

Держава "загального добробуту" — теорія, сфор)

мульована Дж. Кейнсом у праці "Загальна теорія зайнят)

ості, процента і грошей" (1936) та розвинута Дж. Мюр)

даль, Дж. Стречі, А.Пігу та ін., за якою держава є ви)

разником інтересів усіх верств населення і: 1) справляє

позитивний вплив на приватний сектор шляхом регулю)

вання і контролю — політику цін, податків; 2) провадить

політику повної зайнятості і попередження економічних

криз за допомогою системи планування і прогнозуван)
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ня; 3) здійснює політику соціальних послуг — соціаль)

не забезпечення, соціальне страхування допомогу хво)

рим і старим людям і т.д., за рахунок чого досягається

високий рівень життя суспільства. Державу "загально)

го добробуту" можна охарактеризувати як теорію соц)

іального захисту в олігархічних суспільствах [1, с. 136].

На формування теорії Держави "загального добробу)

ту" мали вплив теорії прав людини, соціалістичні та

егалітарні теорії. Теоретичним підгрунтям теорії Дер)

жави "загального добробуту" є теорії добробуту (від

класичної ліберальної до соціальної теорії добробу)

ту). Так, ще в XIX ст. існувало три течії, представники

яких по)різному оцінювали роль держави в розвитку

суспільства.

Доктрина відкритого суспільства (англ. open society) —

суспільство, яке базується на визнанні того факту, що

ніхто не має монополії на істину, що різні люди мають

різні погляди та інтереси, і що існує потреба в устано)

вах, які б захищали права всіх людей і давали б їм змо)

гу жити разом у мирі й злагоді [1, с. 175]. Саме відкрите

суспільство наразі є дуже актуальним для трансформа)

ційних процесів в сучасній Україні. Відкрите суспільство,

у розумінні К. Поппера, повністю демократичне. Для

зменшення сваволі державних структур він пропонує

перевести суспільство на наукову організацію, а для

цього він пропонує реформувати соціальні науки таким

чином, щоб вони були відкриті для критики й опирали)

ся на соціальний досвід. При цьому передбачається, що

всі зміни потрібно робити поступово й що держава має

займатися запобіганням стражданню й несправедли)

вості, але не повинна здійснювати тотальний контроль

за діяльністю людини. Відкрите суспільство К. Поппер

розглядав як найкращу форму громадського життя,

ідеал, до якого варто прагнути.

Поняття "суспільство" — це філософська і соціо)

логічна категорії.

У радянські часи суспільство визначали як філо)

софсько)соціологічну категорію, яка відображає систе)

му історично визначених форм суспільних відносин, яка

складається в процесі діяльності людей із перетворення

природи і власного життя [2, с. 348]. Найбільш суттєвою

ознакою суспільства є особа чи громадянин. Кожна осо)

ба взаємодіє з іншими людьми, із соціальними колекти)

вами в сім'ї, з трудовим колективом, з органами держав)

ної влади, політичними партіями і громадськими органі)

заціями, державою і суспільством у цілому [2, с. 349].

Саме так вибудовується логічна взаємодія між державою

та суспільством. Тому, що без особи чи сукупності осіб

не може бути ні суспільства, ні держави.

Загалом, для суспільства характерні такі основні

ознаки:

1) наявність або сукупність людей, індивідів або гро)

мадян;

2) наявність спільних завдань і цілей, які стоять пе)

ред ними;

3) наявність різноманітних форм і видів діяльності,

що обумовлені певним способом виробництва — еко)

номічного, політичного та іншими соціальними система)

ми;

4) всі ці види діяльності і взаємовідносин породжу)

ють різноманітні суспільні відносини і взаємозв'язки між

різними індивідами і групами населення;

5) наявність нормативних систем (правової, мораль)

ної, релігійної тощо), які регулюють усі суспільні відно)

сини і спрямовані на регулювання й охорону всієї су)

спільної системи;

6) суспільство — це не просто сукупність громадян,

а певна система, певний соціальний організм, який має

свою цілісність, свою структуру — суб'єкти суспільства

[2, с. 350].

Держава виростає із суспільства, щоб пом'якшува)

ти наявні в ньому суперечності й захищати його від

зовнішніх небезпек. На відміну від суспільства, яке скла)

дається із соціальних та етнонаціональних спільнот без

внутрішнього кістяка, держава є ієрархізованою орга)

нізацією. Вона керує суспільством за допомогою бю)

рократичного апарату, силових структур і органів про)

паганди та виховання. Арнольд Тойнбі вважав, що ди)

наміку історичного процесу можна визначити двома

словами: виклик — відповідь. Гармонізовані відносини

між суспільством і державою забезпечують відповідь на

виклик. Коли ж між суспільством і державою виника)

ють неподоланні суперечності, остання гине, а позбав)

лене захисної оболонки суспільство стає залежним від

переможця, хай ким би він був — зовнішньою або внут)

рішньою силою. Взаємовідносини між суспільством і

державою — це багатообіцяючий напрям у гуманітар)

них дослідженнях [3].

Тип держави дуже тісно пов'язаний із соціальною

суттю держави, з соціально)класовою структурою су)

спільства, з економічним устроєм і способом виробниц)

тва, з соціальним і політичним устроєм (формами прав)

ління). Держава належить до соціальних явищ і, водно)

час, значною мірою пов'язана з природними явищами,

тому що вона, як і людина і людське суспільство, існує і

взаємодіє з усією природою. Тому типізація держав по)

лягає у вирізненні основних характерних рис для бага)

тьох держав, які існували, існують або можуть існувати

в перспективі. Як і в мистецтві, процес відбору і систе)

матизації, аналізу і синтезу (узагальнення) відбуваєть)

ся на підставі певних критеріїв. У державах існує загаль)

не та індивідуальне, або у філософських категоріях —

одиничне, особливе та загальне [2, с. 206].

Водночас не можна оминути, що в останні десятиріч)

чя поряд із формаційним підходом класифікації держав

виник відносно новий підхід до типології держав — цив)

ілізаційний. У сучасний період у ньому переважає так

званий технологічний напрям, відповідно до якого тип

держави пов'язується з певною стадією науково)техніч)

ного прогресу і життєвого рівня населення, що визнача)

ються рівнем життя населення і надання соціальних по)

слуг. Одним із напрямів цивілізаційного підходу є "тео)

рія стадій економічного зростання" американського соц)

іолога і політичного діяча У. Ростоу. Ця концепція пев)

ною мірою була спрямована проти марксистського ме)

тоду соціально)економічної формації з метою витіснен)

ня його як методу аналізу сучасної історії. Суть цього

нового підходу полягає в тому, що всі суспільства за

економічним розвитком можна поділити на п'ять стадій:

1) традиційне суспільство; 2) перехідне суспільство, у яко)

му закладаються основи перетворень; 3) суспільство, яке

переживає процес зрушень; 4) дозріваюче суспільство;

5) суспільство, яке досягло високого рівня народного

споживання [4, с. 58—60]. На нашу думку, якщо слідува)
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ти цій концепції, то можна сказати, що Україна на сучас)

ному етапі її трансформації та розвитку перебуває на

третій стадії суспільства, яке переживає процес зрушень

і в майбутньому стане дозріваючим суспільством.

В енциклопедії державного управління зазначаєть)

ся, що ознаками держави як центрального інституту

політичної системи, особливої форми організації по)

літичної влади в суспільстві, яка має суверенітет, моно)

полію на застосування узаконеного насилля та здійснен)

ня керування суспільством за допомогою спеціального

механізму, є [1, с. 102—103]:

1. Публічно)політична (державна влада). Державна

влада — це влада одночасно публічна й політична. Пуб)

лічною вона є тому, що офіційно управляє справами

всього суспільства й виступає від імені всього суспіль)

ства в цілому при вирішенні питань, що належать до її

компетенції. Політична природа державної влади харак)

теризується тим, що вона в особі державного апарату

відділена від суспільства, відносно відособлена від ньо)

го. Державну владу не можна ототожнювати із самою

державою, тому що держава — це організація даної

влади, тобто її устрій, механізм її здійснення в особі

певних органів: парламенту, уряду, правосуддя, конт)

рольно)наглядових, військових і т.ін.

2. Суверенітет. Держава — це організація влади, що

є суверенною, незалежною у зовнішньополітичних

відносинах.

3. Всеосяжність. Держава — це організація влади,

що є всеосяжною. Тобто державна влада поширюється

на всіх осіб, які перебувають на території держави.

4. Територія. Держава — це організація влади, що

панує на певній території, тобто обмеженій частині

поверхні планети. Територія держави є матеріальною

основою її існування.

5. Населення держави — це організація влади, су)

б'єктом і об'єктом якої є народ, що населяє її терито)

рію. Держава поєднує людей в єдине ціле, а належність

їх до даної держави відображається поняттям "грома)

дянство".

6. Апарат управління. Держава — це організація

влади, у складі якої завжди існує апарат управління,

тобто професіонали з управління. У державі завжди є

керуючі й керовані. До органів управління належать

уряд, різні міністерства, державні комітети.

7. Апарат примусу. Держава — це організація вла)

ди, у складі якої завжди діє апарат примусу, тобто спеці)

ально навчені люди, примусові установи.

8. Видання нормативно)правових актів. Тільки дер)

жава має право видавати нормативно)правові акти (за)

кони, постанови, укази), обов'язкові для загального

виконання.

9. Оподаткування. Оподаткування є монопольним

правом держави.

Отже, можна зробити висновок, що держава як

організація державної і політичної влади має багато

ознак і не має вичерпного їх переліку. Оскільки науковці

кожний раз придумують все нові ознаки. Але ми вва)

жаємо, що самі головні ознаки, які її достатньо квалі)

фікують зазначені вище і ми погоджуємось з цим.

На нашу думку, необхідно шукати нові наукові підхо)

ди до висвітлення природи держави та її місце у взає)

мовідносинах з суспільством.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Із переходом багатьох держав і суспільств до соц)

іальної та правової держави істотно змінюються взає)

мовідносини між державою та суспільством, які взає)

мопов'язані принципами правової та соціальної держа)

ви. В Україні державна влада (тобто держава) повинна

використовуватися і підпорядковуватися повністю по)

требам та інтересам усього суспільства і всіх громадян,

а не лише державним органам влади.

Отже, у різних державах і різних суспільствах мо)

жуть існувати різні взаємовідносини. Головною особ)

ливістю сучасної держави є перехід до принципів і взає)

мовідносин соціально)правової демократичної держа)

ви і демократичного, відкритого суспільства.
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