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«Історію українського суспільства» студенти першого курсу економічного 

факультету вивчають в обсязі 64 годин, з них 32 години відведено на 

лекційні заняття. 

Цей курс читається вперше в ОДАБА, є сенс відокремити лекцію 

«Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні», в якій 

визначити поняття «громадянського суспільства», порівняти його з іншими 

поняттями, ознайомити студентів з концепціями громадянського суспільства 

у світовій та українській науковій думці; схарактеризувати етапи його 

становлення тощо. 

Існує великий обсяг літератури з даної проблематики. Лектор, 

проаналізувавши цей доробок, пропонує його студентам під час лекції та 

практичного заняття. Щоб запобігти недбалому й неграмотному 

користуванню науковою лексикою студентами, в будь-якій темі потрібно 

визначитися з робочими поняттями та похідними від них. Наприклад, крім 

понять «суспільство», «громадянське суспільство» пропонується визначити 

поняття «становлення громадянського суспільства». 

Потрібно порівняти низку понять «рух», «зміна», «розвиток», «еволюція», 

«прогрес», «модернізація», «трансформація», «становлення», які 

застосовуються для характеристики суспільства. Всі вони є де в чому 

близькими за значенням, але далеко не тотожними. 

Найбільш складним є поняття «розвиток», він може бути екстенсивним та 

інтенсивним, екзогенним та ендогенним. Допоміжним до нього є поняття 

«саморух», а також «саморозвиток», тобто саморух, який супроводжується 

переходом на більш високий ступінь організації. 

Принагідно з’ясувати, що таке  «організація». Поняття «організація» має 

два аспекти – впорядкованість та спрямованість, воно фіксує динамічність, 

передаючи функціонування та поведінку. 

Але для суспільства характерна не тільки організація, а ще і 

самоорганізація. Існують три типи самоорганізації: 



1. самозародження організації, тобто виникнення із сукупності об’єктів 

певного рівня нової цілісності системи; 

2. процеси, завдяки яким система підтримує певний рівень організації 

при зміненні зовнішніх і внутрішніх умов її функціонування; 

3. пов'язаний з розвитком системи, здатних накопичувати і 

використовувати досвід. 

Для характеристики становлення громадянського суспільства поняття 

«самоорганізація» буде ключовим. 

Сьогодні є погляд на суспільство як на самоорганізовану систему. Система 

– це множина елементів, вона передає два методи дослідження – аналіз і 

синтез. 

І, нарешті, найскладніша категорія для розуміння - «становлення». 

Становлення передає процес формування, головну особливість, що існування 

об’єкту вже почалось, але ще не набуло завершеної форми. 

Це постійне зародження можливостей перетворення однієї з них у 

дійсність, тому може розглядатися як проміжна ланка між ними. 

Поняття «становлення» містить у собі як згадану попередньо низку понять, 

так і не розглянуті за браком місця і часу – «еволюція», «прогрес», 

«модернізація», «трансформація», а також їхні протилежності («революція», 

«регрес», «застій», «занепад» тощо) як його прояви. Практика свідчить, що 

студенти якісніше сприймають інформацію після такого визначення в 

термінах і порівняння їх на конкретних прикладах, яких достатньо навколо 

нас. 

Зупинимося на понятті «громадянське суспільство», слід підкреслити, що 

за час свого існування воно еволюціонувало – це є пізнавальним і може бути 

запропоноване як завдання на практичному занятті. 

Сьогодні наука і публіцистика пропонують великий вибір визначень 

«громадянського суспільства»: «сфера людської солідарності (Дж. 

Александер), «сфера не примусової людської асоціації» (М. Уольцер), 

«публічна сфера людської взаємодії» (Ю. Габермас). 

Студенти можуть запропонувати інше знайдене ними визначення та 

пояснити його з урахуванням категорії «становлення», що дасть їм 

можливість виявити і самостійно сформулювати проблеми становлення 

громадянського суспільства взагалі, в Україні зокрема. Отже, наступне 



завдання: обговорення історичного шляху громадянського суспільства, 

особливостей його сучасного етапу та перспектив. 

Питання про громадянське суспільство виходить на загальну проблему 

ролі освіти у вихованні молодого покоління громадян, що вже отримали 

середню освіту за часів незалежної України, а тепер підвищують їх в 

Академії. Лише довготривала робота освітянського та культурно-виховного 

характеру буде сприяти як самим суспільним зрушенням, так і їх розумінню. 

 


