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ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ  

Автор статті доводить наявність політичного дискурсу в уявленнях мешкан-

ців м. Львова про громадські організації. У роботі продемонстровано, 

що львів’яни зміщують такі поняття, як "громадська організація" та 

"політична партія". Виявлені компоненти політичного дискурсу носять, 

як правило, латентний характер. Робота написана на основі даних двох 

хвиль опитування громадської думки львів’ян, проведених у 2008 та 

2011 рр.  
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Сучасне українське суспільство, зокрема його трансформаційні настрої, 

які зберігають свою актуальність на сьогоднішній день, вивчаються з різних 

сторін. Серед соціальних трансформацій, що вкоренилися на українському 

ґрунті, досить значне місце займають процеси розбудови громадянського су-

спільства. Час від часу пов’язані з ними проблеми порушуються в наукових 

колах, їх обговорюють у середовищі активних у громадському житті людей, 

про них не забувають українські політики. Власне, останні, тобто представ-

ники політичного середовища, відрізняються від інших тим, що найбільш 

успішно доносять свою точку зору до громадськості, від рівня залученості 

якої насправді залежить успішність формування громадянського суспільства. 

Якщо науковці чи громадські активісти, які перебувають поза політикою, ду-

же часто ведуть дискусії у закритому режимі, то політичні діячі в силу своєї 

публічності більш активно спілкуються з людьми.  

На сьогодні ми часто можемо спостерігати певну заполітизованість 

українського інформаційного простору. Значний доступ української політич-

ної еліти до засобів масової інформації дозволяє політичним настроям про-

никати практично в усі сфери суспільного буття. Можемо припустити, що 

представники політичних кіл України розглядають питання розвитку на на-

ших теренах громадянського суспільства також у політичному контексті. 

Звичайно, політика значною мірою присутня в процесах розбудови громадян-

ського суспільства, зокрема через важливу роль у цьому політичних партій. 
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Однак крім політичних структур до ключових соціальних інститутів, які по-

винні брати участь у такій розбудові, належать і громадські організації, котрі 

здебільшого перебувають поза класичною політичною площиною. Власне 

і політичні партії, і громадські організації покликані виконувати роль посе-

редника між громадою і державою, тим самим створюючи умови для розвит-

ку громадянських ініціатив, проте спрямованість цих ініціатив у кожного із 

названих соціальних інститутів своя. З нашої точки зору, цікаво простежити, 

наскільки політичні настрої, які на сьогодні є визначальними у багатьох не 

властивих для себе сферах, проникли в поле функціонування громадських 

організацій.  

Ці питання будуть розглянуті на основі результатів двох хвиль дослі-

дження громадської думки цього напряму, що проводилися у 2008 та 2011 рр. 

серед мешканців м. Львова [1; 2], що дає змогу простежити певну динаміку та 

тенденції уявлень респондентів про сучасні громадські організації, присут-

ність чи відсутність у них політичного забарвлення. На нашу думку, приклад 

Львова можна екстраполювати на ширший український контекст, оскільки ми 

беремо до уваги лише один вузький аспект уявлень про громадські організа-

ції. Проте зважаючи на політичний контекст, припускаємо, що регіональна 

специфіка у цій проблематиці буде значимою. У цій роботі розкрито регіо-

нальний аспект, а саме особливості уявлень мешканців м. Львова, який у пер-

спективі може бути перевірений в інших регіонах України.  

Теоретичні положення стосовно ролі і місця громадських організацій 

в суспільному житті можна знайти у працях таких зарубіжних вчених, як 

П. Геррманн [3], Г. Доманскі [4], Е. Еверс та Дж. Лавілл [5], Д. Льюіс [6], 

Ш. Фелдман [7], Дж. Фішер [8], Р. Хей [9] та інших. Серед українських вче-

них питаннями функціонування громадських організацій займалися Ю. Галу-

стян, В. Головенько, М. Шевченко [10], О. Грущенко, О. Пархомчук [11], 

В. Королько, О. Некрасова [12; 13] та інші. Згадані дослідники детально ви-

вчали різні аспекти функціонування громадського сектору, проте нами не бу-

ло знайдено роботи, в якій виокремлюються політичні компоненти в уявлен-

нях про громадські організації, що підсилює актуальність обраної теми.  

Таким чином, мета цієї статті полягає в тому, щоб з’ясувати, чи полі-

тичний дискурс, який є в багатьох сферах визначальним у сучасному україн-

ському суспільстві, поширився на уявлення українців, зокрема львів’ян, про 

громадські організації, які повинні будуватися швидше на суспільноцентри-

стських, а не політично зумовлених позиціях.    

Слід зауважити, що вивчення громадської думки стосувалося різних 

аспектів функціонування громадських організацій, тобто політичні компо-

ненти були включені до дослідження опосередковано. Виокремлення полі-

тичного дискурсу автор зробила внаслідок аналізу результатів дослідження. 

Найбільш промовистим фактором, який заслуговує нашої уваги в контексті 

обраної теми, стало те, що частина львів’ян не розмежовують поняття "гро-
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мадська організація" та "політична партія". Як вдалося з’ясувати, даючи від-

повідь на відкрите запитання про відомі їм громадські організації, респонден-

ти як у 2008-му, так і в 2011 р. називали різні політичні партії та блоки, на-

приклад, Наша Україна, Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, Свобода, 

Удар тощо (див. табл. 1, 2).  

Таблиця 1 

Громадські організації, які змогли назвати мешканці м. Львовa  

у 2008 р. [1] * 

 Назва організації Кількість згадок 

1 Самопоміч 83 

2 НСОУ Пласт 61 

3 ПОРА (тут і далі курсивом виділено політичні партії) 54 

4 Просвіта 24 

5 Союз Українок  15 

6 Опора 13 

7 Червоний Хрест 11 

8 Свобода  10 

9 Народний Рух України 9 

10 Студентське братство  9 

11 Українська молодь – Христові 8 

12 Профспілка  8 

13 БЮТ, Батьківщина 5 

14 НУНС (Народна самооборона, Наша Україна) 5 

15 Товариство Лева 5 

16 КУН 5 

17 СУМ  5 

18 Сокіл 5 

19 Громадський форум Львова 3 

20 Карітас 3 

21 Партія регіонів 3 

22 Громадське об’єднання дітей війни 3 

23 УНА-УНСО 3 

* У табл. 1 подано дані про громадські організації, які були названі респондентами три і біль-

ше разів. 

Таким чином, у 2008 р. з 23 перелічених громадських організацій 

8 позицій займають політичні партії, які мешканці Львова вважають гро-

мадськими організаціями; такі дві організації, як ПОРА та УНА-УНСО, мож-

на трактувати і як політичні партії, і як громадські організації, хоча якщо 

йдеться про діяльність цих структур, то вона носить швидше політичний 

характер.  
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Таблиця 2 

Громадські організації, які змогли назвати мешканці м. Львова  

у 2011 р. [2] * 

 Назва організації Кількість 

1 НСОУ Пласт 35 

2 Самопоміч 31 

3 Свобода  27 

4 Народний Рух України  14 

5 Просвіта 12 

6 Борець  11 

7 Червоний Хрест 9 

8 Союз Українок 9 

9 Спадщина  9 

10 Опора 5 

11 Українська молодь – Христові 5 

12 Сокіл 5 

13 СУМ 4 

14 Карітас  4 

15 Мальтійська служба  4 

16 ПОРА 4 

17 Фронт змін  4 

18 Зелений хрест 4 

19 Батьківщина 3 

20 Наша Україна 3 

21 Партія зелених 3 

22 Благовість 3 

23 Джерело 3 

24 Січ 3 

25 Народна допомога 3 

26 Удар 3 

27 Чисте серце 3 

* У табл. 2 подано дані про громадські організації, які були названі респондентами три і біль-

ше разів. 

У 2011 р. три і більше разів було згадано 27 організацій, з яких полі-

тичні партії, котрі мешканці Львова називають громадськими організаціями, 

знову займають 8 позицій; таку організацію, як ПОРА, знову ж таки можна 

трактувати і як політичну партію, і як громадську організацію з більшим ухи-

лом у бік партії.  
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Відповідно до цього підтвердження отримав факт змішування понять 

"громадська організація" та "політична партія". Адже із найбільш відомих 

людям "громадських організацій" приблизно третину займають більше роз-

рекламовані політичні партії. Дослідження 2008 та 2011 рр. показали подібні 

результати, тому говорити про якісь суттєві зміни у цьому контексті не дово-

диться. Проте обидві дослідницькі хвилі продемонстрували підтвердження 

нашої гіпотези про проникнення політичних компонентів в уявлення людей 

про громадські організації.   

Ще один висновок, який можна зробити на основі зазначених даних, 

стосується загального рівня поінформованості населення м. Львова про 

громадські організації, який можна трактувати як досить низький. Адже 3 

і більше згадок серед львів’ян у 2008 та у 2011 рр. отримали відповідно 

лише 17 та 19 (з-понад 2000 [14, c. 7]) громадських організацій. Крім них, 

мешканці Львова в ході обох опитувань назвали принаймні по одному ра-

зу близько 100 інших громадських організацій [1; 2]. Всі інші залишилися 

поза увагою респондентів. Особливо мало знають люди про діяльність, ті 

чи інші акції окремих організацій, що може бути пов’язано з недостат-

ньою активністю та пропагандисткою діяльністю цих організацій. Цілко-

вито іншою є ситуація навколо політичних партій, які значно частіше зву-

чать у публічному просторі України. Це пояснює феномен високого рівня 

поінформованості про таку організацію, як "Пора" у 2008 р. Вдало прове-

дена рекламна кампанія, зокрема під час передвиборчих перегонів, дала 

можливість цій організації, а точніше політичній партії, увійти в трійку най-

відоміших організацій Львова у 2008 р. На даний час ця структура не є най-

більш активною, що відразу позначилося на її рейтингу – лише 4 згадки 

в ході опитування 2011 р.   

Щодо інших відмінностей між результатами опитування 2008-го та 

2011 рр., то вони не є значними. Перші два місця в ході двох опитувань зай-

мають дві організації – "Самопоміч" та "Пласт", лише помінявшись місцями. 

Це дозволяє стверджувати, що саме ці дві громадські організації є найбільш 

відомими у м. Львові. На особливу увагу у виокремленні політичного дис-

курсу в уявленнях мешканців Львова заслуговує така організація, як "Само-

поміч". Вона справді має статус громадської організації, однак відомим є той 

факт, що ця організація починала свою діяльність як "передвиборчий проект" 

сьогоднішнього міського голови м. Львова Андрія Садового. Діяльність цієї 

організації була потужно розрекламованою, що дозволило "Самопомочі" от-

римали відповідно перше та друге місця у рейтингу найбільш відомих гро-

мадських організацій Львова. Проте політичне забарвлення, яке присутнє 

в діяльності цієї організації, на нашу думку, було визначальним у формуванні 

її успішного іміджу. Таким чином, громадська організація "Самопоміч" є ще 

одним підтвердженням присутності політичного дискурсу в уявленнях 

львів’ян про громадські організації.  
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Цікаво, що третє місце в обох опитуваннях впевнено демонструє про-

никнення політичних настроїв у позицію респондентів. Якщо третє місце 

у 2008 р. посідала Пора, то у 2011 р. його впевнено посіла політична партія 

Свобода, що, очевидно, пов’язано з успіхами цієї партії в політичному житті 

міста Львова.  

Слід відзначити, що, незважаючи на значну, на нашу думку, при-

сутність політичного дискурсу в уявленнях мешканців Львова про гро-

мадські організації, є низка класичних позаполітичних громадських ор-

ганізацій, зокрема, Пласт, Спілка Української Молоді (СУМ), Українська 

молодь – Христові (УМХ), Сокіл, Червоний Хрест та інші, які зберігають 

свою позицію у списку найбільш знаних громадських організацій міста. 

Це дає можливість побачити, які громадські організації ведуть реальну, а не 

"паперову" діяльність у м. Львові, що дозволяє, на нашу думку, зарахувати 

ці організації до головного потенційного осередку формування громадян-

ського суспільства. 

Цікавим є те, що серед всіх найбільш згадуваних організацій не було 

названо жодної молодіжної припартійної організації ("Молодий рух", "Мо-

лода Батьківщина" тощо). Йдеться про так звані "молодіжні крила політич-

них партій", які створює кожна більш-менш потужна політична сила. Влас-

не, ці структури, відповідно до своїх завдань, мали б стати частиною 

політичного дискурсу громадського середовища, проте в уявленнях львів’ян 

це жодним чином не відобразилося. На нашу думку, це пов’язано з тим, що 

ці організації функціонують швидше не з метою поширювати ідеї своїх 

партій, а для забезпечення цих партій дешевою "робочою силою" під час 

передвиборчих кампаній. Саме тому вони мало відомі широкому загалу, 

а тому й не відобразилися в рейтингу найбільш популярних громадських 

організацій міста.   

Ще одним важливим аспектом, на який слід звернути увагу, це вікові 

особливості уявлень мешканців м. Львова про громадські організації. За да-

ними дослідження, найменший рівень плутанини громадських організацій 

з політичними партіями виявили молоді люди [1; 2]. Це може свідчити, з од-

ного боку, про вищий рівень освіченості сучасної української молоді, а з ін-

шого – про дещо менший, порівняно з іншими віковими групами, рівень 

політичної заангажованості. Тому можемо припустити, що політичні компо-

ненти в уявленнях респондентів про громадські організації менше характерні 

для молоді, а більше – для осіб середнього і старшого віку.  

Крім проаналізованого вище відкритого питання про відомі громад-

ські організації, на нашу думку, варто зупинитися ще на декількох аспектах. 

Ми з’ясували, чим, на думку мешканців Львова, повинні займатися гро-

мадські організації, в яких сферах суспільного життя вони є найбільш акту-

альними. У цьому випадку йдеться про теоретичне розуміння громадських 
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організацій людьми. Думки респондентів у цьому питання розділилися та-

ким чином (див. рис. 1):  

 

Рис. 1. Найважливіші сфери діяльності громадських організацій  

на думку мешканців Львова [1; 2] 

Таким чином, політичне забарвлення у цій схемі можуть мати дві по-

зиції. Перша позиція – "участь громадських організацій у політиці" – зайня-

ла одне з останніх місць в уявленнях львів’ян про громадські організації. 

Теоретично люди не вважають, що громадські організації повинні займати-

ся політичними справами. Інша позиція – "контроль за владою" – має ціл-

ком інше відображення в уявленнях львів’ян. Ця сфера діяльності громад-

ських організацій є майже такою ж важливою, як надання соціальної 

допомоги, яка посідає лідерські позиції. Хоча вага цього показника змен-

шилася у 2011 р. порівняно з 2008 р. Можемо припустити, що люди все мен-

ше вірять у те, що громадські організації здатні контролювати теперішню 

владу. Знову ж таки, можна зробити висновок, що прямо люди не вважають 

за потрібне політизувати громадський сектор, однак якщо запитання сфор-

мулювати більш опосередковано, то політичні елементи зберігають своє 

значення в уявленнях людей. 
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Підтвердженням того, що мешканці Львова прямо не вважають громад-

ські організації політичними партіями, є дані обох хвиль опитування про те, 

що таке громадська організація (див. рис. 2).     

 

Рис. 2. Визначення громадської організації,  

на думку мешканців Львова [1; 2] 

З рис. 2 можна побачити, що дуже незначна кількість респондентів ото-

тожнює поняття "громадська організація" та "політична партія". Тобто теоре-

тично люди в основному розрізняють ці соціальні інститути, однак при більш 

конкретних запитаннях (наприклад, називаючи відомі організації) змішують 

їх в одне.  
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Ще однією цікавою стороною досліджень було виокремлення найбільш 

популярних серед львів’ян видів громадських організацій, визначених відпо-

відно до їх статутної діяльності (див. табл. 3): 

Таблиця 3  

Розподіл відповідей мешканців Львова стосовно бажання стати членом 

громадської організації певного виду [1: 2] 

Вид організацій 

2008 2011 

% 
Ранг серед 

усіх видів 
% 

Ранг серед 

усіх видів 

Спортивні  12,7% І 11,4% ІІ 
Культурницькі 12,7% І 19,3% І 
Професійні 12,2% ІІ 8,7% V 
Клуби за інтересами 11,8% ІІІ 11,4% ІІ 
Політичні 10,6% IV 9,8% IV 
Соціальні 9,8% V 8,7% V 
Виховні 9,8% V 10,4% ІІІ 
Релігійні 7,8% VI 8,2% VІ 
Екологічні 7,3% VII 6,6% VІІ 
Студентські  5,3% VIII 5,5% VІІІ 

Таким чином, політичні громадські організації не вважаються респон-

дентами найбільш популярними. Проте вони стабільно (за результатами обох 

опитувань) займають четверту позицію у рейтингу найбільш бажаних для 

участі організацій, пропустивши вперед організації культурницького спряму-

вання, спортивні та професійні організації, а також різні клуби за інтересами 

та виховні організації. У контексті аналізу політичного дискурсу можемо на-

голосити на двох моментах. По-перше, рівень зацікавленості політикою серед 

населення м. Львова досить високий. По-друге, в даному разі він може бути 

штучно завищений через деяке переплутування громадських організацій із 

політичними партіями, про що йшлося вище. У будь-якому разі, все це знову 

підтверджує присутність політичних компонентів в уявленнях львів’ян про 

громадські організації.  

Таким чином, дані досліджень 2008-го та 2011 рр. підтвердили наяв-

ність політичного дискурсу в уявленнях мешканців Львова про громадські 

організації. На це, на нашу думку, впливає низка факторів.  

Один з них пов’язаний з процесами інформаційних кампаній. Класичні 

громадські організації часто в силу різних обставин (відсутність коштів, до-

свіду, людських ресурсів тощо) мало уваги приділяють контакту з громад-

ськістю. Про це, зокрема, свідчить низький рівень поінформованості про 

діяльність цих організацій та ще нижчий рівень участі в них, який коливаєть-

ся від 8 (2008) до 5% (2011) [1; 2]. Тоді як політичні партії значно активніше 

ведуть рекламну кампанію своїх структур, що підтверджують високі резуль-



 

 

ISSN 1681-116X. Український соціум. 2013. № 2(45) 

 

186 

тати в рейтингу популярності організацій Львова тих структур, які в той чи 

інший спосіб задіяні у політичній площині (наприклад, Пора, Самопоміч).   

Політизованість поглядів львів’ян про громадські організації пов’язана 

також з тим, що політичні партії використовують громадські організації, осо-

бливо у передвиборчих кампаніях, для своїх потреб, про що знову ж таки не 

забувають повідомити громадськість. Громадські організації, які мають право 

за статутом спостерігати за виборами, часто використовуються для делегу-

вання спостерігачів на виборах. Громадські організації іноді стають інстру-

ментом виборчих технологій – наприклад, представляють "соціологічні опи-

тування" з вигідними рейтингами. Громадські організації іноді позиціонують-

ся як підтвердження турботи про людей: наприклад, виявляючи турботу про 

молодь, політичні партії можуть включити до свого списку лідерів окремих, 

очевидно "своїх", молодіжних організацій. Найбільш поширеним фактом 

є залучення різних організацій до своєї "групи підтримки", тобто та чи інша 

політична сила намагається сформувати якомога ширше коло громадських 

структур, які відповідно до різних домовленостей підтримують її в ході ви-

борчих кампаній. Усе це в препарованому вигляді доноситься до громадськос-

ті, що, очевидно, впливає на поширення політичного дискурсу в уявленнях 

людей про громадські організації.    

Таким чином, з нашої точки зору, в уявленнях мешканців м. Львова 

про громадські організації спостерігається наявність політичного дискурсу, 

який не зазнав особливих змін з 2008-го по 2011 р. Він має, швидше, латент-

ний характер, оскільки не транслюється напряму ні громадськістю, ні полі-

тиками. Проте його елементи присутні в уявленнях львів’ян про ці органі-

зації. Потенційно це впливатиме на саме громадське середовище, а також на 

процеси розбудови громадянського суспільства. Тому цій темі слід приділи-

ти більшу увагу. Найперше, на нашу думку, варто провести подібні дослі-

дження в інших регіонах України, що дасть змогу робити порівняння регіо-

нальних особливостей.   
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ 

г. ЛЬВОВА 

Автор статьи доказывает наличие политического дискурса в представ-

лениях жителей г. Львова об общественных организациях. В роботе демон-

стрируется, что люди совмещают такие понятия, как "общественная органи-

зация" и "политическая партия". Обнаруженные компоненты политического 

дискурса носят, как правило, латентный характер. Статья написана на базе 

данных двух волн опросов общественного мнения жителей Львова, прове-

денных в 2008 и 2011 гг. 

Ключевые слова: общественные организации, политический дискурс.  
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POLITICAL DISCOURSE IN THE REPRESENTATION OF LVIV RESI-

DENTS ABOUT MODERN PUBLIC ORGANIZATIONS  

Author of the article proves the existence of political discourse in the 

presentation of Lviv residents about modern public organizations. The paper 

demonstrates that Lviv citizens displace concepts such as "social organization" and 

"political party". Identified components of political discourse are usually latent in 

nature. The work is written on the basis of two waves of Lviv public opinion polls 

conducted in 2008 and 2011.    
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