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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ: ГЕНЕЗА НАУКОВИХ 

ПІДХОДІВ 

 
Стаття присвячена з’ясуванню становлення та розвитку держави. Наведено основні теорії походження держави, 

зокрема патріархальна, теологічна, договірна, органічна, теорія насильства та матеріалістична (класова) теорія. 

Наведено головну мету держави, як суспільно-політичного інституту і державного управління як діяльності, що 

полягає саме у задоволенні потреб людей. Розкрито класову та загально соціальну природу держави. Визначено 

основні ознаки держави як центрального інституту політичної системи. Встановлено, що під поняттям «держава» 

варто розуміти суверенну політичну організацію, що офіційно представляє і охоплює все населення в межах певної 

території, має власну податкову і грошову систему, національне законодавство, офіційну символіку і має у своєму 

розпорядженні спеціальний апарат управління і примусу.  

Ключові слова: держава, теорії походження держави, мета держави, класова та загально соціальна природа 

держави, ознаки держави. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах 

суспільного розвитку  гострим є бажання осягнути 

будь-які сучасні соціальні явища, а тим паче, багато 

дослідників прагне пізнати держуправління як мас-

штабну, складну і значущу для суспільства категорію, 

що спричиняє потребу розглянути її природу і сут-

ність, в тому числі, її витоки і державну еволюцію. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питаннями становлення та розвитку держави 

займалися такі науковці, як: В.В. Диаконов, 

Ю.В. Ковбасюк, В.О. Котюк, А.В. Малько, 

М.І. Матузов, О.Ф. Скакун та інші. 

Мета статті – розкрити генезу наукових 

підходів становлення та розвитку держави. 

Оснвні результати дослідження. Існує 

певна кількість теорій походження держави. 

Основні з них це: патріархальна, теологічна, 

договірна, органічна, теорія насильства та 

матеріалістична (класова) теорія [5, c. 22-25].  

Патріархальну теорію пропагували Аристотель, 

Р.Філмер, Н.К.Михайловський та М.Н.Покровсь-

кий. Згідно з нею джерелом походження держави 

є патріархальна сім'я, яка розрослася: від сім'ї – 

до сукупності сімей (селища) – до сукупності 

селищ (держави). Отже сімейні взаємовідносини 

породжують державу, а монарша влада є продов-

женням влади, що належить батьку (патріарху) 

у сім'ї, яка має «батьківський» характер.  

Згідно з теологічною теорією (Фома Аквінський) 

державу створив Бог з ціллю втілити загальне бла-

го. Ця теорія надає підґрунтя твердженню про те, 

що духовна влада має панувати над світською, 

церква – над країною. Кожна людина має наказ 

коритися Божій волі, відповідно до якої встанов-

лена державна влада, і коритися тій владі, яку 

санкціонує церква. У теологічній теорії присутня 

наскрізна ідея вічного, непорушного існування 

держави. Так з’являється теза про те, що необ-

хідно зберегти в беззмінному стані всі існуючі у 

суспільстві державно-правові інститути. 

В основі договірної (природно-правової) 

теорії (Ґ.Ґроцій, Б.Спіноза, Т.Гоббс, Дж.Локк, 

Ж.-Ж.Руссо, Я.Козельский, М.Радищев, І.Кант) 

лежить ідея, що держава з’явилася через угоду 

(договір) як акт людської розумної волі. Люди 

об'єдналися в єдину державну спільність, адже 

це було, на думку дослідників, природною 

вимогою, щоб зберегти людський рід і 

забезпечити справедливість, свободу і порядок. 

Теорія природного права базується на тезі про 

те, що попередником держави був природний 

людський стан. Автор вважав, що він неодноз-

начний. На думку Гоббса, природний стан по-

лягає у «війні всіх проти всіх». На противагу 

цьому, Руссо змальовував теорію, в центрі якої 

були свобода і рівність. Однак їх усіх об’єдну-

вала думка, що держава є продуктом діяльності 

людей і їхнього бажання вижити. За взаємною 

згодою створивши державу, люди або наділя-

ють правителя частиною власних прав, щоб 

згодом отримати їх від нього (одне з можливих 

трактувань походження країни), або доходять 

згоди, щоб зберегти свої природні права (інше 

трактування). За будь-якого варіанту в межах 
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державного утворення мають забезпечуватися 

людські права і свободи. 

В органічній теорії Г.Спенсера процеси 

появи держави та її функціональної діяльності 

ототожнюються з біологічною істотою. Ще дав-

ньогрецькі мислителі вважали, що держава по-

своєрідному схожа на людський організм. 

Г.Спенсером у XIX ст. було розвинуто цю кон-

цепцію і він заявив, що держава є суспільним 

організмом, складниками якого являються окре-

мі люди, як клітини для живого організму клі-

тин. У ньому, як і в усякому живому тілі, існує 

диференціація та спеціалізація. Диференціація 

передбачає, що країна спершу з’являється у 

формі найпростішої політичної реальності і на 

шляху становлення зазнає ускладнювання та 

розростання. Наприкінці цього процесу держава 

старіє і гине. Спеціалізація означає, що під час 

державного формування індивіди об'єднуються 

у межах груп-органів, кожній із котрих нале-

жить виконання певної, лише їй притаманній 

функції. Унаслідок цього відбувається створен-

ня системи державних органів. І все це працює 

подібно до живого організму, чиїм частинам теж 

властива спеціалізація на певних функціях в 

межах цілої системи. 

Теорією насильства (Є.Дюринг, Л.Гумплович, 

К.Каутський) дається пояснення виникненню 

держави як результату воєн, коли одні люди 

насильницьким способом підкорювали інших 

(у Є.Дюринга – частина суспільства підкорює 

іншу частину, у Л.Гумпловича і К.Каутського – 

одне плем’я підкорює інше). 

Підґрунтям для матеріалістичної (класової) 

теорії (К.Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін) є теза 

щодо економічних причин (наявності приват-

ної власності) появи країни, які розкололи 

суспільство на низку класів з протилежними 

колами інтересів. К.Марксу належать слова, що 

державою є «орган панування, орган гноблення 

одного класу іншим». В.Ленін вважав, що 

держава є «машиною для підтримки панування 

одного класу над іншим». Згідно з їхнім тракту-

ванням державою здійснюється забезпечення 

переважних інтересів панівного з економічної 

точки зору класу з використанням спецзасобів 

по підкоренню і управлінню. 

За допомогою економічного чинника, який 

лежить в основі державного становлення, 

відповідно до цієї теорії, можна краще зрозумі-

ти суть суспільних явищ, ніж за допомогою ін-

ших – психологічних, біологічних, моральних, 

етнічних, хоча їх теж треба враховувати. Вико-

ристання класового підходу дає змогу проана-

лізувати те, як виникла держава, визначити її 

сутність.  

Спільним для всіх теорій походження 

держави є те, що всі вони визнають наявність 

владної, організуючої сили, тільки різної за 

походженням: батьківської, божественної, 

договірної, органічної, насильницької, влади 

приватної власності. 

Окремі елементи всіх теорій складають 

більш чітку картину про походження і існуван-

ня держави. Підбиваючи підсумки позитивних 

моментів усіх теорій, варто наголосити на тому, 

яку важливу роль відіграє сім’я у процесі 

становлення державності, зміцнення порядку 

як частини загального благополуччя і тому, 

наскільки важливими є договірні відносини у 

державному будівництві, яке у свою чергу 

повинно базуватись на законах суспільного 

життя та природи і забезпечуватись силовим, 

економічним та ідеологічним компонентом. 

Проаналізувавши теорії походження держа-

ви приходимо до висновку, що в основі виник-

нення і розвитку держави лежать людські пот-

реби. Звідси можна зробити висновок, що го-

ловна мета держави, як суспільно-політичного 

інституту і державного управління як діяль-

ності полягає саме у задоволенні потреб людей. 

Ті держави, яким вдається таким чином органі-

зувати взаємодію державних органів, комерцій-

них структур та громадянського суспільства, 

коли приватні прагнення кожного індивіда 

працюють на загальне благо всіх, набувають 

найбільшого розквіту. 

Висновки та пропозиції. Отже, країні як 

організації з належними державною і політич-

ною владою притаманна безліч ознак, вичерп-

ний перелік яких неможливий. Адже дослідники 

вигадують щоразу нові. Проте, на наш погляд, 

головними ознаками, для її достатньої кваліфі-

кації є саме вищезазначені. Після того, як велика 

кількість країн і суспільств досягнули рівня, 

відповідного соціальній та правовій державі, 

значно змінилися відносини держави і суспіль-

ства, які є взаємопов'язаними на основі прита-

манних правовій та соціальній державі прин-

ципів. В нашій країні повинно бути повне вико-

ристання і підпорядкування державної влади 

(тобто держави) колу суспільних і 

громадянських потреб та інтересів, а не лише 

владним держструктурам. 
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Шкурат И.В. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА: ГЕНЕЗИС НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ 

Статья посвящена выяснению становления и развития государства. Приведены основные теории происхождения 

государства, в частности патриархальная, теологическая, договорная, органическая теория насилия и 

материалистическая (классовая) теория. Приведены главную цель государства, как общественно-политического 

института и государственного управления как деятельности, заключается именно в удовлетворении потребностей 

людей. Раскрыто классовую и обще социальную природу государства. Определены основные признаки государства 

как центрального института политической системы. Установлено, что под понятием «государство» следует 

понимать суверенную политическую организацию, официально представляет и охватывает все население в пределах 

определенной территории, имеет собственную налоговую и денежную систему, национальное законодательство, 

официальную символику и располагает специальный аппарат управления и принуждения. 

Ключевые слова: государство, теории происхождения государства, цель государства, классовая и обще социальная 

природа государства, признаки государства. 

 

Shсurat Ivan  

STATE FORMATION AND DEVELOPMENT: THE GENESIS OF SCIENTIFIC APPROACHES 

The article is devoted to explaining the formation and development of the state. The basic theories of the origin of the state, 

including patriarchal, theological, contractual, organic, the theory of violence and materialistic (class) theory, are presented. 

The main purpose of the state, as a socio-political institute and public administration as an activity that is precisely to meet 

people's needs, is outlined. The class and general social nature of the state are revealed. The main features of the state as the 

central institute of the political system are identified. It is established that the concept of "state" should be understood as a 

sovereign political organization that officially represents and covers all the population within a certain territory, has its own 

tax and monetary system, national legislation, official symbols and has a special apparatus of management and coercion. 

Keywords: state, theories of state origin, purpose of the state, class and general social nature of the state, features of the state. 
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