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У статті характеризуються сильні і слабкі сторони 
громадянського суспільства та держави як суб’єктів 
демократичного процесу. За результатами дослідження 
пропонуються шляхи посилення позитивного взаємовпливу цих 
суб’єктів на розвиток і зміцнення демократії через налагодження 
партнерства між державою та громадянським суспільством, 
чіткий розподіл завдань і функцій.
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Andriychuk Tetyana. Civil society and state as the subjects of 
democratic process. Strengths and weaknesses of civil society and 
the state as a subject of the democratic process are characterized 
in the article. The ways to enhance the positive mutual influence of 
these subjects for the development and consolidation of democracy 
are offered. We are talking about partnership between the state and 
civil society, a clear division of tasks and responsibilities. 
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proximity. 

Андрийчук Татьяна. Гражданское общество и государство 
как субъекты демократического процесса.  В статье 
характеризуются сильные и слабые стороны гражданского 
общества и государства как субъектов демократического 
процесса. По результатам исследования предлагаются 
пути усиления позитивного взаимовлияния этих субъектов 
на развитие и укрепление демократии через налаживание 
партнерства между государством и гражданским обществом, 
четкое разделение заданий и функций. 
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Сув’язність громадянського суспільства і держави має діалектичний 
характер, особливості якого формуються у рамках низки методологічних 
підходів. Зокрема, з погляду історичної ретроспективи виокремлюють 
п’ять моделей розмежування державної та недержавної сфер: „держава, 
що забезпечує безпеку” (Т. Гоббс, Ж. Боден, Б. Спіноза), „конституційна 
держава” (Дж. Лок, С. Пуфендорф, І. Кант, А. Фергюсон), „мінімальна 
держава” (Т. Пейн), „всезагальна держава” (Г. В. Ф. Гегель) та 
„демократична держава” (Дж. С. Мілль, А. Токвіль) [6, с. 80–105]. У сучасній 
політичній науці дослідження даної проблематики продовжується 
в рамках, зокрема, таких підходів, як: придушення (поглинання) 
громадянського суспільства державою (тоталітарний режим); хитка 
рівновага між окремими (латентними) елементами громадянського 
суспільства і державою (авторитарні режими різного ступеня жорсткості); 
заперечення генетичної взаємозалежності між громадянським 
суспільством і державою; залежність громадянського суспільства від 
„сильної” держави-опікуна; домінування громадянського суспільства 
над „слабкою” державою та ін. Разом з цим, найбільш оптимальним і 
продуктивним методологічним підходом, з нашої точки зору, є визнання 
взаємозалежності і взаємодоповнювальності розвитку держави та 
громадянського суспільства: відкрите та стабільне громадянське 
суспільство самоорганізовується та протистоїть абсолютизації влади, а 
держава захищає спільноту від руйнування, визначає її правові засади, 
гарантує громадянські свободи і права. Водночас цей підхід суттєво 
ускладнений необхідністю врахування як позитивних, так і можливих 
негативних властивостей держави і громадянського суспільства, що 
впливають на розвиток їх взаємодії.

Крім того, взаємодію громадянського суспільства та держави важливо 
розглядати не абстрактно, а в контексті аналізу конкретних суспільно-
політичних процесів. Зокрема, актуальним є дослідження впливу цієї 
взаємодії на розвиток демократії. До цієї проблеми дослідники звернулися 
наприкінці ХХ ст., коли відбувся певний „ренесанс” ідеї громадянського 
суспільства як фактору розвитку демократії. Йдеться, зокрема, про 
праці А. Арато, Ю. Габермаса, В. Ґелстона, Л. Даймонда, Б. Едвардса,  
Дж. Кіна, Р. Патнама та ін. Суттєву увагу цьому питанню приділяють і так 
звані „транзитологи” (Х.-І. Лаут, В. Меркель, А. Пшеворський, Д. Растоу,  
Ф. Шміттер та ін.). 

Особливості розвитку демократії, взаємодії держави і громадянського 
суспільства у посткомуністичних країнах, насамперед в Україні, є 
предметом розгляду і українських вчених, зокрема, В. Андрущенка,  
О. Бабкіної, Г. Зеленько, А. Колодій, О. Корнієвського, М. Михальченка, 
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Ф. Рудича, Є. Цокура, Ю. Шайгородського та ін. Разом з тим, досі не 
достатньо досліджений ряд аспектів взаємодії громадянського суспільства 
та демократичної держави, не визначена єдина цілісна концепція такої 
взаємодії, що мала би за мету довготривалий і позитивний вплив на 
розвиток демократії. 

Мета статті – визначити сильні та слабкі сторони громадянського 
суспільства і держави як суб’єктів взаємодії, що можуть мати позитивний 
чи негативний вплив на демократію. 

Більшість сучасних дослідників вважають громадянське суспільство 
необхідною умовою, показником, запорукою дієвості або навіть 
„живильною силою” демократії. Хоча, існує думка, що саме суспільство 
стає громадянським лише на певній стадії демократичного розвитку –  
демократія є його передумовою і гарантією [3, с. 74-75]. Ці погляди 
відображають складність та багатогранність взаємозв’язку феноменів 
громадянського суспільства та демократії. Адже, з одного боку, 
громадянське суспільство є важливою умовою для функціонування 
демократії (хоча, безумовно, не єдиною), з другого – демократія становить 
певний політичний фундамент для розвитку громадянського суспільства, 
який сприяє його нормальному функціонуванню. 

Дослідники наділяють інститути громадянського суспільства, 
передусім громадські об’єднання (асоціації), широким спектром 
„демократичних” функцій. Зокрема, В. Ґелстон вказує, що добровільні 
об’єднання правлять за осередки опору тиранії та утискам; зменшують 
небезпеки аномії, зміцнюючи соціальні зв’язки; прищеплюють звичаї 
громадської активності; допомагають формувати громадську думку; 
забезпечують засіб для неінструментального вияву моральних переконань 
як норм, запропонованих для суспільства; пропонують групам громадян 
можливість виконувати важливу суспільну роботу в процесі колективних 
дій за межами урядового контролю [2, с. 866]. 

Разом з тим, виникає природне запитання – як інститути громадянського 
суспільства можуть однаково ефективно виконувати такі різні 
функції? Увагу привертає, насамперед, суперечність між здатністю 
зміцнювати соціальні зв’язки, утверджувати політичну культуру 
громадян (позитивний вплив на врядування) та здатністю спонукати до 
опору політичному режимові (негативний потенціал), які приписують 
громадянському суспільству у зовсім різних контекстах і на прикладах 
різних країн. 

Таке „дуалістичне” відображення властивостей громадянського 
суспільства багато в чому завдячує існуванню двох напрямків дослідження 
цього феномену – як учасника трансформації тоталітарних і авторитарних 
політичних системи та як інституту зміцнення вже утверджених чи таких, 
що розвиваються, демократій. Разом з цим, думки про переважну роль 
громадських об’єднань саме у поваленні авторитарних і тоталітарних 
режимів у другій половині ХХ ст. суттєво різняться. Так, за висновком 
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Ф. Шміттера, існування громадянського суспільства не є необхідною 
попередньою умовою руйнування автократії, так само як і переходу до 
демократії. Лише дуже рідко зміни режиму здійснюються силами лише 
акторів громадянського суспільства. Йдеться скоріше про те, що на цьому 
етапі відбувається помітне „воскресіння” громадянського суспільства 
(навіть там, де його, можливо, і не було). Натомість найбільш впливовим 
громадянське суспільство є на останньому етапі трансформації – під час 
консолідації демократії [15, с. 276, с. 287]. Модель переходу до демократії 
Д. Растоу (підготовча стадія, стадія вирішування, стадія призвичаєння) 
вказує на особливу роль інститутів громадянського суспільства у 
здійсненні саме призвичаєння до демократичного режиму [10, с. 603].  
Л. Даймонд також підкреслює, що життєздатне громадянське суспільство 
має набагато більше значення для консолідації і зберігання демократії, 
ніж для її встановлення [16, p. 7]. Натомість А. Пшеворський переконує, 
що фаза „лібералізації”, в ході якої у правлячої еліти формується 
відчуття необхідності здійснення суспільно-політичних трансформацій, 
відбувається у тісному взаємозв’язку із розвитком громадянського 
суспільства. Саме зміцнення його інститутів ставить еліту перед вибором: 
визнати і враховувати існування позадержавної сфери або вдатися 
до репресій [9, с. 102]. Х.-І. Лаут, В. Меркель вважають, що внесок 
громадянського суспільства у повалення авторитарного режиму варто 
оцінювати як „необмежено” позитивний [8, с. 383].

Суперечливі погляди на роль громадянського суспільства у поваленні 
авторитарних і тоталітарних режимів свідчать про відсутність єдиної 
універсальної транзитологічної схеми. Дослідники описують досвід або 
окремої країни, або ряду країн (Латинської Америки, Південної Європи, 
рідше – Європи Східної), який суттєво різниться. Більше того, доречно 
погодитися з думкою, що особливості посткомуністичної трансформації 
взагалі не узгоджуються з визначеною „транзитологами” послідовністю 
етапів і обов’язкових процедур. Більшість комуністичних країн не пройшли 
через етап лібералізації (вона здійснювалась паралельно з творенням 
демократичного механізму), а на момент звільнення з-під комуністичних 
режимів майже не існувало поля громадянського суспільства, що 
створювало великі труднощі для становлення демократичних  
інститутів [12, с. 8].

У цьому випадку, на нашу думку, варто уникати зосередження 
на „негативних” щодо державного устрою функціях громадянського 
суспільства. Надмірний акцент на них викликає закономірне запитання, 
яке вдало сформулювали М. Фолі та Б. Едвардс: „якщо громадянське 
суспільство – досить надійний плацдарм, яким можна скористатися, 
тиснучи на деспотичні режими, то що не дає використовувати його 
з метою підточити демократичне врядування?” [13, с. 877]. Дійсно, 
існує думка про потенційну боротьбу громадянського суспільства з 
демократичною державою. Вітчизняний дослідник С. Кононенко вказує, 
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що громадянське суспільство виступає як „антидержавно, протестно, 
конфліктно зорієнтований суб’єкт суспільних відносин, котрий більше 
призначений для боротьби й протистояння, аніж для об’єднання й 
згуртування” [7, с. 97]. Разом з тим, на наш погляд, розвиток такого підходу 
є контрпродуктивним. Світовий досвід свідчить, що саме демократична 
політична система створює найкращі умови для функціонування 
інститутів громадянського суспільства та представлення їх інтересів 
на рівні держави. І хоча демократія допускає конфлікти між державою 
та громадянським суспільством (про що йтиметься далі), але вони не є 
визначальною парадигмою у взаємодії цих двох суб’єктів. 

Вплив громадянського суспільства та його взаємодії з державою 
на розвиток і зміцнення демократії є більш актуальним питанням для 
вітчизняної політичної науки. Які сильні сторони має громадянське 
суспільство у цьому контексті? 

По-перше, йдеться про якості, позитивні для загального суспільного 
розвитку, життєдіяльності громадян. Інтегративний характер 
громадянського суспільства сприяє зменшенню індивідуалізму та 
подоланню „атомізації” членів суспільства, формує колективні цінності. 
Об’єднані спільними інтересами громадяни утворюють певні спільноти 
(асоціації), які визначають правила їх співжиття та взаємодії з іншими 
суспільно-політичними суб’єктами. Здатність служити загальному благу 
сприяє формуванню високого легітимаційного потенціалу громадянського 
суспільства. Ряд опитувань, проведених у країнах з розвиненою 
демократією, свідчить, що навіть ті громадяни, які апріорно найбільше 
довіряють політичним колам і державним органам, у більшості надають 
перевагу громадським організаціям, коли йдеться про вирішення 
надзвичайно важливого для них питання або вироблення рішень, 
спрямованих на забезпечення загального інтересу [11, с. 107]. Крім того, 
важливо згадати і про те, що наближеність до щоденного життя громадян і 
значний комунікативний потенціал інститутів громадянського суспільства 
розвивають здатність громадян аналізувати та інтерпретувати власну 
поведінку і поведінку інших, адекватно оцінювати навколишні суспільно-
політичні явища, що в цілому підвищує рівень рефлексивності суспільства. 
Осередки громадської активності також сприяють зростанню політичної 
свідомості громадян, формуванню нових політичних лідерів. 

По-друге, інститути громадянського суспільства мають ряд сильних 
сторін, що дозволяють в інтересах громадян суттєво впливати на 
функціонування демократичної держави. Згадане вище підвищення 
рефлексивності суспільства, в свою чергу, здатне суттєво послабити 
інституційний розкол держави і суспільства, зменшити рівень 
необґрунтованої суспільної незадоволеності. Інститути громадянського 
суспільства як солідаризовані спільноти, утворені на основі спільних 
інтересів, стають осередками дискусій щодо актуальних питань державної 
політики та доносять їх результати до суб’єктів прийняття рішень. Таким 
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чином вони надають громадянам або їх окремим групам інституціалізовану 
можливість впливу на державну політику. Крім того, організовуючий 
потенціал інститутів громадянського суспільства сприяє вирішенню 
ряду питань спільнотами громадян самостійно, без втручання державних 
інститутів. 

Разом з цим, саме участь громадянського суспільства у формуванні 
політики розкриває його слабкі сторони, що можуть мати негативний 
потенціал стосовно демократичної держави. Так, дослідники вказують, 
що надмірна „емансипація” інститутів громадянського суспільства може 
перетворити їх на невичерпне джерело вимог до уряду, які неможливо 
врахувати [1, с. 117]. Крім того, більш сильні інститути здатні блокувати 
вимоги менш сильних, що може спричинити поляризацію суспільства, 
боротьбу суспільних блоків за контроль над державою, порушення 
основного демократичного принципу – „одна людина – один голос”  
[13, с. 877; 4, с. 149]. 

Постає закономірне запитання: як зменшити можливий негативний 
потенціал громадянського суспільства? Безумовно, має відбуватися 
саморегуляція громадського сектору,  встановлення певних 
загальноприйнятих стандартів і принципів їх діяльності. Водночас, 
на наш погляд, головний „секрет” відповіді на згадане запитання 
криється у властивостях держави, в якій функціонують ті чи інші 
інститути громадянського суспільства. Тобто стан і поведінка інститутів 
громадянського суспільства суттєво залежить від ставлення до них з боку 
держави, рівня її демократичності. 

Держава як суб’єкт взаємодії з громадянським суспільством в 
контексті розвитку та зміцнення демократії повинна мати ряд важливих 
властивостей. Зокрема, вона має бути не менш сильною, ніж розвинене 
громадянське суспільство. Йдеться про ефективний управлінський 
механізм, здатний забезпечити верховенство закону, боротьбу з 
корупцією, недопущення військових конфліктів. Управлінський апарат 
повинен мати ефективні інструменти для вироблення життєздатної 
політики, спрямованої на загальне благо суспільства. Крім того, саме 
держава повинна створити правові умови для розвитку громадянського 
суспільства. 

Разом з тим, ми не можемо погодитися з думкою Т. Каротерса, що сама 
лише дієздатність держави з ефективною правовою системою дозволить 
стримати „стихію загальної політичної участі” [5, с. 300]. Навпаки за умов 
широкого спектру різних інтересів сильний апарат держави завжди 
матиме спокусу обмежитися внутрішнім експертним ресурсом під час 
розроблення рішень або залучити до цього процесу вузьке коло більш 
сильних чи „зручних” інститутів громадянського суспільства. Це, в свою 
чергу, лише посилюватиме рівень агресивного тиску інших інститутів 
громадянського суспільства, робитиме їх вимоги більш радикальними, 
підриватиме легітимність державної політики. 
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Набагато важливішим і впливовішим фактором, що впливає на весь 
процес демократичного поступу, на наш погляд, є обрана державою 
модель взаємодії з громадянським суспільством. На противагу моделям 
боротьби за сфери впливу або опіки, сприятлива для демократії модель 
має передбачати партнерські стосунки між державою та громадянським 
суспільством з чітким розподілом завдань і функцій. Особливої уваги 
потребує „стиль” державного управління, для якого важливими 
є відкритість та прозорість, гнучкість, готовність до переговорів і 
консультацій з усіма „зацікавленими сторонами”, чуйність до потреб 
різних інститутів громадянського суспільства та прагнення віднайти 
можливості для їх врахування. У цьому контексті актуальною є концепція 
„наближеної” держави, що передбачає увагу і чутливість до громадян, 
цікавість до їх думки, співпереживання, відсутність різниці у рівнях та 
формалізму. Як зазначає П. Розанвалон, у такій наближеності змішуються 
фізичні і психологічні дані взаємодії між тими, ким управляють, і тими, 
хто управляє. Бути близькими для останніх означає бути доступними, 
сприйнятливими, вміти слухати; це означає також відгукуватися, охоче 
давати пояснення, бути на очах, діяти прозоро щодо громадськості, 
давати суспільству можливість висловлюватися і враховувати його думку  
[11, с. 205]. 

Важливою ознакою „наближеної” держави є також справедливість і 
чітка та прозора процедура прийняття рішень. За таких умов є значна 
вірогідність, що навіть непопулярні рішення, неможливість врахувати 
ті чи інші вимоги громадянського суспільства сприйматимуться його 
членами скоріше позитивно, ніж негативно. Так, дослідження свідчать, що 
громадяни більше схильні погоджуватися з рішенням державного органу, 
якщо умови, в яких вони ухвалювалися, вважаються справедливими. Увага 
та справедливість з боку державного органу навіть у разі негативного 
рішення сприяє позитивному самоутвердженню громадянина, який 
відчуває певний „статус” в очах влади [11, с. 208-209].

„Наближеність” до громадянського суспільства, постійний діалог з 
його інститутами сприяє утвердженню легітимності держави, зменшує 
спротив з боку суспільства і надає можливість реалізації обраної 
стратегії державного управління. Крім того, в таких умовах інститути 
громадянського суспільства постають певними „легітимаційними 
посередниками”, які підвищують державну легітимність [14, с. 93]. 
Натомість неготовність держави до діалогу, пошуків компромісних шляхів 
врахування інтересів інститутів громадянського суспільства навпаки 
стимулює розвиток їх негативних сторін, підвищує рівень агресивного 
тиску на державну політику, що підриває її легітимність. Таким чином 
справедливим є парадокс, що демократичне громадянське суспільство 
потребує демократичної держави, а міцне громадянське суспільство – 
міцної й чуйної держави [17, p. 102–103]. 
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Проведене нами дослідження сильних і слабких сторін громадянського 
суспільства та держави як суб’єктів взаємодії дозволяє зробити наступні 
висновки. Громадянське суспільство та держава мають значний 
взаємний потенціал впливу на демократичний процес. При цьому 
більш продуктивним є акцентування уваги на позитивному впливі 
громадянського суспільства на розвиток та зміцнення демократії, ніж на 
його „негативних” функціях в контексті боротьби з політичним режимом.

Громадянське суспільство та його інститути здатні позитивно 
впливати як на загальний розвиток суспільства (долають „атомізацію” 
членів суспільства, підвищують рівень його рефлексивності, сприяють 
зростанню політичної свідомості громадян тощо), так і на функціонування 
демократичної держави (доносять вимоги членів суспільства до держави, 
сприяють вирішенню ряду проблемних питань без державного втручання). 
Водночас громадянське суспільство має і слабкі сторони: вимоги його 
інститутів можуть бути незбалансованими та обтяжливими для держави, 
а більш сильні інститути можуть заблокувати голос слабких.

Запорука успішного функціонування демократії та подолання 
можливого негативного впливу на неї громадянського суспільства 
полягає, насамперед, у характері держави, її здатності бути одночасно 
сильною та „наближеною” до громадянського суспільства в цілому та 
громадян, зокрема. Такий стан держави передбачає чуйність до потреб 
громадянського суспільства, пошук шляхів опосередкування конфліктів 
та надання збалансованого доступу громадськості до участі у формуванні 
державної політики.

Впровадження подібної моделі сув’язності громадянського суспільства 
та держави в Україні, яка перебуває на шляху демократизації, значно 
ускладнено додатковими умовами розвитку демократії. Йдеться, зокрема, 
про неготовність політичної еліти до відкритого діалогу з суспільством або 
імітаційний характер такого діалогу. У той же час, має місце нерозвиненість 
громадянського суспільства, перебування його інститутів під впливом 
патерналістських очікувань від держави, відсутність належних 
комунікаційних зв’язків між громадянами та діючими громадськими 
об’єднаннями. Отже, питання взаємодії громадянського суспільства та 
держави в Україні залишається вкрай актуальним і потребує подальшого 
дослідження цього багатоаспектного процесу. 
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