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у наукових поглядах українських             

та зарубіжних мислителів 
 
У статті розглядаються наукові до визначення і трактування поняття громадянського суспі-

льства. 
 
The authors analyze the term of “public society” and its place in the scientific theory. 

Розуміння процесу становлення сучасних 
внутрішньодержавних процесів та зовнішньопо-
літичних відносин неможливе без глибокого 
дослідження і усвідомлення феномену грома-
дянського суспільства. Іноземними й вітчизня-
ними мислителями неодноразово робилась спро-
ба визначити фундаментальні елементи такого 
суспільного організму, як громадянське суспіль-
ство, його цінності та умови формування, відно-
сини з державою тощо. Хоча і дотепер не існує 
однозначного і довершеного визначення цього 
явища суспільно-політичного життя, як, зокре-
ма, і глобальної ідеології демократії, однак 
центральні ознаки та імперативи функціонуван-
ня громадянського суспільства доволі глибоко 

досліджено і описано в працях багатьох мисли-
телів минулого. Не претендуючи на вичерпність 
і всезагальність охоплення поглядів усіх науков-
ців, які вивчали зазначену проблему, у даній 
статті робиться спроба дослідити розвиток про-
блеми громадянського суспільства у роботах 
ряду авторів, зокрема Карел Поппер, Шарль Луї 
Монтеск’є, Георг Гегель, Микола Драгоманов, 
В’ячеслав Липинський, Станіслав Оріховський 
та ін. 

Поняття “громадянське суспільство” дослід-
ники вивчають уже понад два тисячоліття. Фе-
номен громадянського суспільства помітив іще 
Платон, який вважав, що крім державно органі-
зованої форми життєдіяльності суспільства є й 
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інші. Згідно до самої ідеї справедливості, підк-
реслює Платон, справедлива людина нічим не 
відрізняється від справедливої держави, а навпа-
ки – за усіма вимірами подібні одна до одної [1]. 
Фактично визнавав, що поряд з державою (яка є 
вищим проявом духу) існує і громадянське сус-
пільство і засновник науки про політику – 
Н.Макіавеллі. Своє бачення громадянського 
суспільства мав і Т.Гоббс, який іноді поняття 
“громадянське суспільство” ототожнював із по-
няттям держави, а іноді – роз’єднував їх, ствер-
джуючи, що держава, з одного боку, не пов’яза-
на з громадянськими законами, звичаями та пра-
вом, тобто відділена від громадянського суспіль-
ства, а з іншого боку – вона повністю підпоряд-
ковує його собі [2]. Термін “відкрите суспільст-
во” ввів у обіг Анрі Бергсон у книзі “Два джере-
ла моралі та релігії”; але більш широкого засто-
сування цей термін набув завдяки роботі Карла 
Поппера “Відкрите суспільство та його воро-
ги” (1945). 

К.Поппер протиставляє тоталітарній ідеоло-
гії (комунізм та нацизм), які претендують на 
тлумачення і репрезентацію абсолютної істини, 
іншу концепцію суспільства – суспільства, яке 
визнає, що ніхто не володіє монополією на істи-
ну (адже у різних людей – різні погляди та різні 
інтереси) і лише врахувавши інтереси широких 
верств населення, можна створити необхідні 
інститути, що дозволяють всім жити в мирі. Ін-
ститути ці охороняють права громадян та забез-
печують свободу вибору та свободу слова. Поді-
бну форму соціальної організації К.Поппер на-
звав “відкритим суспільством”. Будучи стурбо-
ваний посиленням тенденцій ірраціоналізму та 
авторитаризму в політичному житті, філософ 
займається вченнями, що інтелектуально підтри-
мували подібні тенденції за допомогою детермі-
ністських теорій, які відкидають реальність люд-
ської свободи. У вищезазначеній праці філософ 
критикує платонізм за трибалістичний елітаризм 
та марксизм за “історицистську” віру в закони, 
які передбачали хід історії. Він вважав обидві ці 
теорії ірраціоналістичними і знову звернувся до 
критики Маркса в книзі “Злиденність історициз-
му”, пояснюючи віру в історицизм, зокрема, 
нерозумінням характеру наукового знання та 
наукового методу. В ході аналізу Поппер дійшов 
висновку, що “…марксисти зневажливо назива-
ють демократію – “чисто формальною свобо-
дою”, в дійсності ж це – базис всіх інших сторін 
соціальної системи. Ця “чисто формальна свобо-
да”, тобто демократія, чи право народу оцінюва-
ти та відсторонити свій уряд, являє собою єди-
ний відомий нам механізм, за допомогою якого 
ми можемо намагатися захистити себе проти 
зловживання політичної сили. Демократія – це 
контроль за керівниками з боку керованих.” За-
пропонована ідея відкритого суспільства ґрунту-

валась, таким чином, на його уявленнях про нау-
ку. Відкрите суспільство – суспільство, яке 
“визволяє критичні здібності людини”, на відмі-
ну від закритого чи трибалістичного суспільства 
“з його підкоренням магічним силам” [3]. 

Звернімось до аналізу ідей французького 
мислителя Ш.Л.Монтеск’є. Він – прихильник 
ідеалістичного розуміння історії, проте глибше 
інших розглядав питання про закономірності й 
рушійні сили розвитку суспільства. Мислитель 
виступав рішучим борцем за мир і співробітниц-
тво народів, визначив критерії найбільш розум-
ної форми правління, визнання права народів на 
повалення тирана, вплив освіченості суспільства 
на здібності громадян та могутність держави, 
кількість населення як фактор процвітання дер-
жави, державне право, правосуддя та закони як 
умови політичної стабільності, руйнування сус-
пільства як результат війни тощо. Проблему 
політичної свободи Монтеск’є погоджує з ідеєю 
цивільної свободи і розглядає її в двох аспектах: 
“Я відрізняю ті закони, що визначають політич-
ну свободу в її відносинах до державного уст-
рою, від тих, котрі визначають її відносини до 
громадянина” [4]. 

Перший аспект творення громадянського 
суспільства, згідно ідей французького філософа, 
виражається в необхідності правового закріп-
лення в державно-політичній системі трьох гі-
лок влади (законодавчої, виконавчої і судової), 
що є необхідною умовою для забезпечення гро-
мадянських прав і свобод. Права і свободи гро-
мадян істотно залежать від помірності влади, 
тому що перекручення будь-якої з форм прав-
ління призводить до перекручення і порушення 
прав і свобод громадян. Так, надмірне прагнення 
народу до свободи і рівності при демократії при-
водить до відчуження прав у сенату, у суддів, у 
правителів і інших органів влади, і народ сам 
стає деспотом, що в кінцевому рахунку приво-
дить до встановлення влади тирана. Тим часом у 
помірній демократії люди рівні між собою тіль-
ки як громадяни. Ш.Л.Монтеск’є переконаний, 
що тільки встановленням поділу і взаємної рів-
новаги влади (законодавчої, виконавчої і судо-
вої) створюється реальна гарантія для забезпе-
чення безпеки, особистої свободи громадян від 
беззаконня і свавілля державної влади. Як тільки 
будь-які дві влади зосереджуються в одних ру-
ках, свобода опиняється під загрозою. Тому 
принцип верховенства права, відповідно і прин-
цип волі, може бути здійснений лише тоді, коли 
три галузі державної влади “могли б взаємно 
стримувати один одного”. На його думку, народ 
цілком здатний обирати гідних керівників і кон-
тролювати їх діяльність, однак самі вихідці з 
народу не можуть бути обрані на державні поса-
ди в силу своєї нездатності вести державні спра-
ви. “Подібно тому, – пише він, – як більшість 
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громадян цілком здатні бути виборцями, вони не 
мають всіх потрібних якостей для того, щоб бу-
ти обраними, народ здатний контролювати дія-
льність інших облич, але не здатний вести спра-
ви сам”. 

Другий ключовий аспект ставлення мислите-
ля до ідеї громадянського суспільства полягає в 
визначенні поняття безпеки громадянина, чи в 
його впевненості у своїй безпеці. У зв’язку з 
цим мислитель підкреслює значення правової 
захищеності громадянина, його особистої свобо-
ди. Особиста свобода громадянина залежить не 
тільки від політичних законів, але і від цивіль-
них законів, від вдач і т.д. Однак особиста воля, 
в першу чергу, залежить від законів карних, то-
му що безпека громадянина більше всього пору-
шується довільними обвинуваченнями і необ-
ґрунтованими покараннями. У цьому змісті ви-
щий прояв волі полягає в тому, щоб кожне пока-
рання відповідало скоєному злочину, іншими 
словами, покарання повинне визначатися не 
суб’єктивною волею та примхою влади, а харак-
тером і змістом самого злочину. 

Встановлення політичної свободи в суспільс-
тві Ш.Л.Монтеск’є вважав важливою умовою і 
фактором суспільного прогресу. В XXVII розді-
лі дев’ятнадцятої книги “Про дух законів” він 
формулює основи найбільш ефективного, на 
його думку, ідеального громадянського суспіль-
ства. У вільній державі кожен громадянин пови-
нен мати власну волю й бути незалежним. Всі 
громадяни будуть користуватися правом говори-
ти й писати про все, про що не заборонено гово-
рити й писати прямою постановою законів. Мі-
ністри зобов’язані віддавати звіт про свою робо-
ту перед народними зборами. У зовнішніх відно-
синах керівники такої держави будуть дотриму-
ватися чесності й відвертості. Люди одержать 
волю совісті [5]. У такій державі будуть допуще-
ні будь-які релігійні секти. Монтеск’є допускає 
легальне існування атеїстів. Церква, відділена 
від держави, через неможливість примушувати, 
буде намагатися діяти переконанням. У дусі 
компромісу буржуазії із дворянством Монтеск’є 
стверджує, що спадкоємні достоїнства знатних 
людей не тільки збережуться, але й матимуть 
сталий характер. Однак разом з тим еліта буде 
набагато ближча до народу, ніж раніше. Натяка-
ючи на абсолютистську Францію, Монтеск’є 
стверджує, що в його ідеальній державі люди, 
що керують країною, будуть цікавитися не під-
лесниками й конформістами, а чесними й дійсно 
корисними помічниками. Нарешті, Монтеск’є 
заявляє, що в щирій державі люди будуть шану-
вати громадян не за їхні суєтні таланти й власти-
вості, але за їхні дійсні якості, під якими він має 
на увазі багатство й особисте достоїнство. 

Ідея громадського суспільства через призму 
поглядів Г.Алмонда виходить з гармонійного і 

логічного зв’язку між індивідом, політичними та 
аполітичними групами індивідів та самим суспі-
льством. Велика увага в працях дослідника при-
діляється тому, чи призводить велика кількість 
різноманітних груп інтересів і суспільна участь 
у цих групах до появи громадянського суспільс-
тва, “у якому громадяни втягнуті в соціальні і 
політичні взаємодії і в якому вони вільні від 
контролю з боку держави” [6]. Участь в асоціа-
тивних і інституціональних групах надає грома-
дянам такі політичні навички і такі форми відно-
син співробітництва, які необхідні для злагодже-
ного функціонуючого суспільства. 

Науковець визначає концепцію громадянсь-
кого суспільства як передумову соціальної та 
правової держави. Держава і суспільство існу-
ють у вигляді суперечливої безупинної взаємодії 
і взаємовпливу, характер і спрямованість яких 
залежить від рівня розвиненості того ж грома-
дянського суспільства і його інститутів. Тобто 
для побудови громадянського суспільства треба 
мінімізувати конфронтацію між індивідами і 
державою. Політичні дослідження Г.Алмонда 
концентрують увагу на наявності систематичних 
зв’язків між групами інтересів і урядових інсти-
тутів, що виробляють політичний курс. Розбіж-
ності в характері цих зв’язків, на думку політо-
лога, свідчать про те, що в сучасних суспільст-
вах існують різні системи груп інтересів. В усіх 
сучасних суспільствах є безліч груп інтересів, 
однак моделі взаємин між ними й урядовими 
інститутами далеко неоднакові. Громадські асо-
ціації відкривають перед громадянами можли-
вість прямої і чіткої артикуляції своїх цілей в 
області політичного курсу. В процесі росту взає-
мозалежності політичних і економічних проце-
сів різних країн підвищується й увага до розвит-
ку всесвітнього громадянського суспільства, яке 
б відбивало нові процеси в економіці і політич-
ному житті. Окремі громадяни і групи однієї 
країни контактують із громадянами і групами, 
що переймаються тими ж проблемами інших 
країн, що підсилює ефективність їх індивідуаль-
них дій. Так, екологічні організації розвинутих 
демократій допомагають відповідним організа-
ціям націй, що розвиваються, експертними знан-
нями й організаційними ресурсами, необхідни-
ми для рішення проблем, які постають перед їх 
країнами. Національні групи зустрічаються на 
міжнародних конференціях і форумах, присвя-
чених питанням політичного курсу, і мережа 
суспільних зв’язків поширюється незалежно від 
державних кордонів. 

Характеризуючи побудову громадянського 
суспільства Г.Алмонд описує соціальний аспект 
даного питання в політичних рамках. Ідеальним 
варіантом він вважає державу “загального бла-
годенства”. Як приклад приводитьcя XX століт-
тя, яке стало свідком розширення сфер застосу-
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вання дистрибутивної політики в індустріальних 
суспільствах. По більшій частині це пов’язано з 
виникненням і розвитком держав “загального 
благоденства” – пакета державних програм соці-
альної допомоги, куди входять страховки на 
випадок хвороби, допомога по безробіттю, пен-
сії тощо. З часом вони стали містити в собі та-
кож позики на побудову будинку, допомогу ба-
гатодітним сім’ям. В такій державі влада прагне 
допомогти старим, непрацездатним і безробіт-
ним, однак розходження в тому, куди саме на-
правляти найбільші засоби, відображають істо-
ричний досвід і політичні “пристрасті”, що скла-
лися в кожній конкретній державі. Однією з най-
важливіших сфер діяльності держави в цьому 
напрямку має бути розвиток системи освіти. Ще 
одною і не менш важливою ланкою у формуван-
ні громадянського суспільства стає виховання 
індивіда, що визначається як політична соціалі-
зація. 

Вагомий внесок у дослідження ідеї грома-
дянського суспільства зробив у праці 
“Філософія права” Г.В.Ф. Гегель. Він доводить, 
що суть громадянського суспільства визначаєть-
ся двома принципами: 1) самоцінністю індивіду-
ального буття конкретної людини, яка “є для 
себе особливою метою, цілісністю власних пот-
реб і сумішшю природної необхідності та сва-
вілля”; 2) опосередкованістю індивідуального 
буття, формою загальності, оскільки “кожне з 
них стверджує свою значимість і задовольняєть-
ся тільки як опосередковане іншими такими ж 
індивідуальними буттями” [7]. Водночас в його 
працях громадянське суспільство постає не як 
суспільство винятково приватного інтересу, яке 
протистоїть, протидіє загальному, а скоріше як 
стан суспільних зв’язків, підґрунтям якого є вза-
ємодія і взаєморозвиток індивідуального, прива-
тного та загального, спільного. Г.Гегель визнає, 
що “у громадянському суспільстві кожен для 
себе — ціль, усі інші для нього – ніщо”. Проте 
без цих “ інших” індивід не в змозі задовольнити 
свої потреби і змушений взаємодіяти з ними, а 
тому “ціле виступає основою опосередкування, 
на якому дають собі свободу всі одиничності”. У 
міру розвитку громадянського суспільства воно 
наповнює конкретним змістом і свою загальну 
форму, тобто переростає в державу. Громадян-
ське суспільство, за Г.Гегелем, є рівнем розвит-
ку суспільних зв’язків, що стоїть вище сімейних 
стосунків, але які ще не досягли внутрішньої 
цілісності, притаманної державному способу 
буття; це – опосередковуюча ланка (“дифе-
ренція”) між найпростішою формою суспільних 
зв’язків (сім’єю) і найдосконалішою (т.б. держа-
вою). 

Громадянське суспільство та індивід підпо-
рядковані державі, адже саме держава інтегрує 
окремих індивідів та їх групи в органічну ціліс-

ність, задаючи сенс їх життєдіяльності. Таким 
чином найважливішою функцією держави стає 
“об’єднання”, у “якому свобода досягає свого 
вищого права і ця самоціль має право щодо оди-
ничних людей, чий обов’язок полягає в тім, щоб 
бути членом держави. Отже, лише держава 
отримує статус ідеї розуму, свободи права. Од-
нак така відмінність держави та громадянського 
суспільства є відносною і саме як відмінність 
актуалізує свою самостійність лише в системі 
гносеологічних означень. Онтологічна ж їхня 
сутність швидше знаходить себе в співвідно-
шенні та взаємозв’язку соціально-економічної і 
політичної сфер громадянського суспільства та 
політичної держави. Такими реальними діалек-
тично єднальними основами цих двох інститутів 
стають право та політична влада. “Сутність дер-
жави Нового часу, – на думку Г.В. Гегеля, – по-
лягає в тому, що “всезагальне” пов’язане в ній з 
повною свободою особистості та благодіянням 
індивідів, і виходячи з цього, інтерес сім’ ї та 
громадянського суспільства повинен концентру-
ватися в державі, однак у цьому разі всезагаль-
ність мети не може бути досягнутою без власно-
го знання та волі особливого, яке мусить зберег-
ти своє право” [8]. Отже, для сім’ ї і для грома-
дянського суспільства держава стає “зовні-
шньою необхідністю” та вищою владою саме 
через право. Від цієї влади залежать інтереси, 
закони буття сім’ ї і громадянські права. Зазначи-
мо, що і сама держава є іманентною метою як 
сім’ ї, так і громадянського суспільства. Реальна 
сила цього суспільства вибудовується як складо-
ва власної всезагальної кінцевої мети та особли-
вого інтересу індивідів як вільних суб’єктів по-
літико-економічної діяльності, що мають рівно-
велику систему як обов’язків перед державою, 
так, відповідно, і прав. 

Громадянське суспільство містить в собі три 
елементи: по-перше, систему потреб, по-друге, 
суд і, по-третє, поліцію та корпорацію. Грома-
дянське суспільство у баченні Гегеля – це опосе-
редкована працею система потреб, що спираєть-
ся на панування приватної власності та загаль-
ній формальній рівності людей. Формування 
такого суспільства, якого не було в античності 
та середньовіччі, пов’язане з утвердженням бур-
жуазного ладу. Для Г.В.Гегеля, виходячи з його 
політико-правової концепції, загальною ознакою 
громадянського суспільства є суспільство влас-
ників, які, незважаючи ні на расові, ні на релігій-
ні та політичні відмінності, рівні перед законом; 
яким, відповідно до загального закону, дозволе-
но досягати особистих інтересів та реалізовува-
ти власні уявлення про щастя; врешті-решт, як 
вільні в загальній конкуренції вибирати собі 
сферу професійної зайнятості, особисту кар’єру, 
заняття з продажу своєї робочої сили, місце про-
живання та праці. 
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Особливістю політичних поглядів видатного 
філософа є те, що Г.В.Гегель не визначає люди-
ну як мету і абсолютну цінність держави та вва-
жає, що призначення громадянського суспільст-
ва – “в забезпеченні та захисті власності та осо-
бистої свободи. Таким чином, метою громадян-
ського суспільства у Г.В.Гегеля стає можливість 
індивіда ствердити свою свободу (а не лише 
вибір бути чи не бути рабом, а навіть бути чи не 
бути членом держави).  

Світова філософська думка відносно ідеї гро-
мадянського суспільства, попри свою багатог-
ранність і розмаїтість, підкреслює важливість та 
незаперечність інкорпорування до політичної 
системи, в цілому, і державного ладу, зокрема, – 
таких практичних засад здійснення влади, як 
свобода, справедливість, відкритість, транспаре-
нтність (зворотній зв’язок). І незважаючи на те, 
що влада завжди має форму насильства над осо-
бистісною волею, справжнє громадянське суспі-
льство покликане враховувати права меншості в 
умовах поміркованого правління більшості, а не 
навпаки покликане виходити у своїй діяльності з 
інтересів та потреб людини. Саме ж громадянсь-
ке суспільство має містити у своїй природі еле-
менти самоконтролю і контролю над визначени-
ми юриспруденцією механізмами забезпечення 
прав і свобод індивідууму тощо. 

Що стосується української політико-правової 
думки, то відмінною її ознакою є підхід до по-
няття “громадянське суспільство” з точки зору 
національно-визвольної ідеї, ідеї відродження 
національної самосвідомості та самоідентифіка-
ції українського народу. Починаючи ще з кінця 
XVI ст., коли українські землі перебували під 
соціальним, національним, релігійним гнітом 
Польщі, вітчизняні мислителі і культурні діячі 
особливо виокремлювали, що патріотизм, гро-
мадянське служіння церкви, суспільну актив-
ність, національну самосвідомість, підпорядку-
вання приватних інтересів ідеї загальнонародно-
го добробуту, які мають слугувати орієнтиром 
розвитку особи і суспільства – тобто висловлю-
вали ідею, так званого “громадянського гуманіз-
му”. Твори таких українських гуманістів XVI-
XVII ст., як І.Домбровський, І.Дрогобич, 
Д.Наливайко, К.Острозький, С.Оріховський, 
П.Русин, Х.Філалет та деяких інших, сприяли 
формуванню національної самосвідомості й від-
родженню історичних традицій українства, що 
мало незаперечне значення для розвитку тогоча-
сної вітчизняної духовної та громадянської ку-
льтури. Навіть побіжний огляд творчої спадщи-
ни українських гуманістів дає змогу стверджува-
ти, що однією з пріоритетних проблем у їхніх 
творах виступають проблеми походження та 
ролі держави, питання форми державної влади 
та правління, а особливо – прав і свобод людини 
[9]. Майбутнє України вони, у більшості випад-

ків, вбачали в незалежній освіченій монархії. До 
прикладу: у роботах С.Оріховського, П.Русина 
знаходимо міркування про обов’язок правителя 
захищати підданих, дбати про мир і злагоду в 
суспільстві. Звертаючись до правителя, 
С.Оріховський писав: “...оскільки твоє життя не 
є ні особистим, ні приватним, а спільним і гро-
мадянським, від самого початку старанно дбай, 
щоб здобути прихильність людей, якими пра-
виш...”. Питання “Що в державі більше: закон 
чи король?” радив вирішувати так: “Я – король – 
вуста, очі і вуха закону, а точніше – інтерпрета-
тор закону, яким присягнув віру в королівстві 
зміцнювати і нічого більше не робить, як тільки 
те, що закон велить” [10]. 

Суттєву увагу українські мислителі приділя-
ли теорії природного права, роблячи наголос на 
особистих свободах людини та їх державних 
гарантіях. Вони стверджували, що люди повинні 
дотримуватися законів природи, які є мірою їх 
свободи і рабства, прав та обов’язків. Міцність 
державного організму та громадянського суспі-
льства залежить від толерантності громадян що-
до людей іншої віри та національності. Центра-
льною ідеєю громадянського гуманізму була 
ідея громадянського служіння заради спільного 
блага: українські мислителі вважали, що приват-
ні інтереси повинні підпорядковуватися спільно-
му благу і цей принцип служіння повинен стати 
найважливішою моральною нормою для всіх 
громадян. 

У XIX ст. у працях українських науковців 
знову актуалізується проблема самоідентифіка-
ції народу. Риси самобутнього, демократичного, 
однорідного українського народу з усіма ознака-
ми організованого громадянського суспільства 
знаходимо у працях М.Драгоманова, С.Подо-
линського, М.Грушевського, М.Косто-марова, 
В.Липинського, Ю.Липи, В.Старо-сольського, 
С.Рудницького та ін. Зокрема, історик 
В.Антонович у роботі “Про козацькі часи на 
Україні” писав, що основною соціальною ідеєю 
українців є “принцип вічовий, принцип широко-
го демократизму і визнання рівності політичних 
прав кожного елементу українського суспільст-
ва” [11]. Науковець одним із перших в українсь-
кій історіографії приділив велику увагу ролі 
держави як інституту, що гарантує не тільки 
безпеку суспільства, а й задоволення його ви-
щих моральних потреб – свободи совісті, мож-
ливостей вільного розумового розвитку, гаран-
тій справедливості для всіх громадян, незалежно 
від національності та соціального походження. 

Показовим є бачення проблеми взаємовідно-
син держава – громадянське суспільство 
М.Драгомановим, який відзначав, з одного бо-
ку, взаємодію двох систем – держави і грома-
дянського суспільства, а, з іншого – їх протиста-
влення одна одній. На думку історика, масовий 
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громадянський рух протягом століть створював 
соціальні структури, керуючись спільними цін-
ностями інтелігенції і трудових верств народу – 
таким чином утворювався фундамент суспільної 
культури. Але форми громадянського самовря-
дування, створені в Східній Європі, “були зруй-
новані у Великій, Малій, Білій Русі московським 
собором держав, татарськими набігами, що зни-
щили майже скрізь міста і громадян-
ремісників”. Що ж стосується Західної Європи, 
то тут протистояння релігійних, ремісничих, 
академічних і територіальних общин із самовла-
дними феодалами стало ґрунтом для економіч-
ного розвитку і накопичення соціального досві-
ду громадськими організаціями, що врешті-решт 
сприяло розвитку засад громадянського суспільст-
ва. У Росії абсолютизм завадив розвитку громад-
ських і політичних свобод громадян, а що стосу-
ється селянства, то воно було закріпачене саме в 
той час, коли в Європі воно почало звільнятися 
[12]. Отже, Україна пережила остаточне нищен-
ня залишків громадянських структур за часів 
татаро-монгольської навали, а пізніше – польсь-
ко-московських війн, що зумовило відчуження 
народу від усіх структур влади і суттєво вплину-
ло на подальший хід історії України. 

Заслуговують на увагу й погляди теоретика 
українського консерватизму – В.Липинського. 
В його розумінні громадський стан базується не 
на етнічно-культурній спадщині і не на правово-
му принципі. Сила – ось єдиний дієвий аргумент 
у відносинах людини і держави, народу і держа-

ви. У “Листах до братів-хліборобів” мислитель 
пише: “Громадянами слід називати усіх тих лю-
дей на даній території, які не живуть з виконан-
ня державних функцій і які не мають безпосере-
дньої змоги для втілення своїх хотінь, вживаючи 
сили фізичного примусу держави. Громадянство 
складається з політично слабших – тих, ким пра-
влять, будь вони багаті чи бідні, освічені чи тем-
ні” [13]. Таким чином, науковець наголошує, що 
не влада належить народу (громадянам), а народ 
(громадяни) належать владі. 

Щодо осмислення феномену громадянського 
суспільства у вітчизняній науковій думці, то ще 
раз підкреслимо, що в цілому питання громадян-
ського суспільства (особливо в сфері відносин 
держави та суспільства) в історичній українській 
історіографії спеціально майже не розроблялося. 
Причина тому – відсутність власної державнос-
ті. Це змусило національно налаштовану інтелі-
генцію зосередити свої зусилля, насамперед, на 
проблемах національного самовизначення наро-
ду. Водночас проблема громадянського суспіль-
ства, необхідності його побудови в Україні, 
знайшла відображення у творчій спадщині укра-
їнських мислителів та науковців, які вважали 
його необхідною умовою демократичного та 
гармонійного розвитку держави. Це є додатко-
вим підтвердженням спільності поглядів україн-
ських і зарубіжних мислителів щодо основних 
характеристик дієвого громадянського суспільс-
тва та його форм відносин з державою. 
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