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ГРОМАДСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І НЕОПАТРИМОНІАЛІЗМ: ПРОБЛЕМА 

НЕДОВІРИ ДО ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 
Проаналізовано дослідження неопатримоніальних режимів та сприйняття громадськістю громадських об’єднань. 

Вироблено гіпотезу, щодо взаємозв’язку недовіри до громадських організацій та фактору неопатримоніального режиму. 

Виявлено, що відсутність довіри до громадської активної діяльності, як до форми участі у впливі на прийняття рішень, 

пов’язано з: низьким рівнем підзвітності та прозорості діяльності громадських організацій, страхом перед тиском з боку 

керівництва та влади та уявленням про те, що громадські об’єднання переслідують власні, корисливі цілі, аніж загально 

суспільні, прогресивні цілі. Встановлено недолік умовного стандарту досліджень суспільної думки про громадські об’єднання 

- відмежування релігійних та волонтерських організацій від громадських організацій, при відсутності альтернатив: 

громадські ради, молодіжні організації, соціально орієнтовані бізнес організації, тощо. Зазначено необхідність проведення 

додаткових досліджень, з урахуванням недоліків.  

Ключові слова:  неопатримоніальний режим, рентоорієнтовна поведінка, громадські організації, довіра до громадських 

організацій, підзвітність, прозорість, політична лояльність.  

 

Постановка проблеми. Усі сучасні моделі гро-

мадського суспільства західноєвропейського й аме-

риканського типу співпадають у тому, що це сфера, 

де перетинаються демократична легітимність і права, 

що складаються як з приватних прав, так і з полі-

тично еквівалентних публічних і соціальних прав [1]. 

Ці права дозволяють громадянам висловлювати свої 

думки, проводити збори, об’єднуватися, отримувати 

у своє розпорядження публічну інформацію, разом 

вирішувати соціально важливі проблеми, узгоджу-

вати свої дії задля впливу на політичне середовище, 

зокрема - на процес прийняття рішень різних гілок 

влади. Проте, потрібно зазначити, що громадське 

суспільство не тотожне сукупності усіх громадян 

однієї країни, регіону, чи міста. В дійсності, як ка-

жуть - в “реал політік”, громадське суспільство, що 

має, згідно більшості означень, інституціональну 

форму, стає майже автономною частиною суспільс-

тва, якщо казати термінами теорії представницької 

демократії - представницьким органом, у формі гро-

мадських організацій. Парадоксально звучить, проте, 

громадські організації представляють інтереси гро-

мади, зокрема, й перед представницькими владними 

органами. В такій розширеній ланцюговій системі 

постає питання про актуальність додаткового прин-

ципу громадського суспільства - довіра. Довіра до 

громадських організацій. Саме цей принцип відпо-

відає за успіх роботи організацій, що перейняли доб-

ровільно на себе функцію представництва та посе-

редництва. Нажаль, дослідження відношення грома-

дян до громадських організацій в Україні показують, 

що другі не користуються високою популярністю і 

довірою у перших [2]. Моя гіпотеза в тому, що основ-

ною причиною цього можуть бути - принципи нео-

патримоніалізму, що відтворюють владні органи 

України та відсутність прозорості діяльності та, особ-

ливо, поповнення бюджету деяких видів громад-

ських організацій. Недовіра до органів влади, особ-

ливо до виборних органів, стимулює недовіру до гро-

мадських організацій, що “займаються політикою”, 

тобто займаються моніторингом дій владних органів, 

адвокацією, організовують зустрічі з представни-

ками органів влади,  проводять експертизи,  тощо. 

Прискіпливої уваги, з боку громадськості, 

заслуговують організації, чиї канали поповнення 

бюджету залишаються непрозорими і не 

зрозумілими для громадськості.  

Аналіз останніх досліджень. Досліджень на 

тему неопатримоніалізму, нажаль, не так багато, і 

основні праці стосуються неопатримоніалізму в 

пострадянському середовищу взагалі. Марат Олек-

сандрович Гельман в роботі про порочне коло пост-

радянського неопатримоніалізму вирішував питан-

ня про те, чи є шляхи розвитку політичних інститу-

тів, окрім перевіреного часом, в поганому сенсі, 

неопатримоніального шляху [3]. В цій роботі дуже 

важлива теза яка каже, що для держав з неопатри-

моніальним режимом є характерним те, що вони, 

держави, діють в інтересах групи людей, що задіяні 

у вертикалі влади. В той же час, громадяни, які 

виключені зі схеми ренто-обміну і ренто-вилучення 

(rent seeking), при можливості доступу до джерел 

ренти і кар’єрного росту, стимулюють в собі політи-

чну лояльність. Автор приводить приклади студен-

тів, що, після отримання освіти, йдуть до органів 

влади, чи стають менеджерами в “Газпромі”. Проте, 

ця теза підтверджує також можливість існування 

громадських організацій, що політично лояльні та 

використовують своє становище й досягнення (чи 

ілюзорні досягнення) задля особистого росту.  

Про те, що ця можливість існує, про неї знають 

та про неї здогадується громада, свідчить невдово-

лення “бюджетними апетитами” деяких громадсь-

ких рад, що знаходяться на державній службі [4]. 
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Громадська рада - тимчасовий дорадчий орган, що 

створюється при виконавчих органах влади із 

такими завданнями: створення умов для реалізації 

громадянами конституційного права на участь в 

управлінні державними справами; здійснення гро-

мадського контролю за діяльністю органів вико-

навчої влади; сприяння врахуванню органом вико-

навчої влади громадської думки під час формування 

та реалізації державної політики [5]. Проте, Артур 

Гор, редактор онлайн ресурсу “Апостроф”, звернув 

увагу на те, що рекомендації громадських рад не є 

обов’язковими до виконання. Тобто такий орган не 

має сенсу в існуванні, особливо якщо члени 

громадської ради не залучені до вертикалі влади - 

чужі та небажані в неопатримоніальному режимі. У 

членів громадських рад виникає стимул до полі-

тичної лояльності, чи навпаки - виконавчі органи 

змушують до політично лояльності.  

Другою проблемою громадських рад є їх непрозоре 

фінансування. Згідно закону про громадські ради, 

прямого фінансування з бюджету не передбачено, 

проте члени рад можуть вільно зареєструвати 

громадські організації ветеранів, інвалідів, 

чорнобильців, які забезпечені прямим фінансуванням.  

Згідно Індексу сталості розвитку організацій гро-

мадянського суспільства України за 2015 рік (за 2016 

данні майже не змінились [6]), в Україні заре-

єстровано 70 321 громадське об’єднання, з яких лише 

близько 40% подають фінансові звіти, що вказує чи 

на можливу кількість діючих організацій, чи на мож-

ливу кількість організацій з нелегальним/недобросо-

вісним фінансуванням [7]. Хоча, згідно цьому ж 

індексу, ставлення громадськості до громадських 

організацій та прозорість їх діяльності покращились, 

проте показники недовіри та необізнаність в існуванні 

громадських організацій залишаються доволі високи-

ми - 40.3% та 67% відповідно. До того ж, ці дані не 

дозволяють оцінити, які саме форми громадських 

об’єднань покращили свою прозорість, яким організа-

ціям не довіряють. А отже і підтвердити, чи спросту-

вати мою гіпотезу не можливо.  

Важливо звернути увагу на те, що дослідники 

диференціюють “волонтерські організації” і “реле-

гійні організації” від “громадських об’єдань/органі-

зацій”, що не є коректним, з теоретичної точки зору, 

хоча Закон України про громадські об’єднання не 

регламентує діяльність релігійних і волонтерських 

організацій [8]. Некоректно це ще й тому, що для 

респондента поняття “громадські організації” є яко-

юсь абстракцією. Через цю похибку, для більшості 

громадян усі громадські організації з різними цілями, 

з різними формами фандрайзингу і різним рівнем 

прозорості мають однакову цінність - виводячи 

формулу медіанної громадської організації.  

Дослідження “Політична культура та парламен-

таризм в Україні” проведене Центром Разумкова в 

2017 році показали, що 47% респондентів вважа-

ють, що їх особиста участь не потрібна для того, 

щоб ситуація в країні змінилась, при 84% відмов на 

питання про залученість до активної громадської 

діяльності; лише 26% відповіли, що залучились би 

до такої діяльності, якщо б це принесло користь сус-

пільству, при 37% - якщо б користь була особиста, 

чи для сім’ї(9). Цікаво зазначити, що серед тих, хто 

не бере участь у громадській діяльності, мотивують 

свою не участь загрозою з боку керівництва чи 

влади - 7%, а серед тих, хто бере участь у такій 

діяльності, 15% вважають найбільшою загрозою 

тиск з боку керівництва чи влади.  

Така статистика може казати, по-перше, про від-

носно високу недовіру, чи зневіру у життєздатності 

до вираження громадської позиції через активну 

громадську діяльність, недовіру до громадських 

організацій. По-друге, громадяни схильні вважати, 

що громадські об’єднання формуються і діють зад-

ля вирішення індивідуальних проблем, аніж про-

блем усього суспільства, усієї системи, що вказує на 

вже загаданий недолік діяльності громадських орга-

нізацій в Україні - слабка прозорість, чи зовсім від-

сутня. По-третє, громадяни відчувають, що влада 

готова і намагається відсторонити громадськість від 

можливості впливу на прийняття рішень. Останній 

висновок вказує на те, що неопатримоніальний ре-

жим в Україні, який орієнтований на систему ренто-

вилучення не готовий до певних громадських ініціа-

тив й пропонує, можливо і не прямо, активним гро-

мадським діячам долучитися до цієї системи через 

політичну лояльність, свідченням того може бути 

приклад з громадськими радами. Окрім того, пот-

рібно зазначити, що відсутність прозорості і пога-

ний рівень обізнаності в діяльності і фінансуванні 

зумовлює значний рівень недовіри до громадської 

діяльності в цілому.  

Мета статті - використання теорії неопатримо-

ніальних режимів задля пояснення відсутності 

довіри до громадських об’єднань; актуалізувати пи-

тання про необхідність пояснення респондентам (і 

усім громадянам) тлумачення терміну “громадські 

організації”, “активна громадська діяльність” для 

того, щоб люди могли відрізняти організації за ціля-

ми, за способами фандрайзингу, тощо, щоб надалі 

довіра  до громадських об’єднань, як до форми 

вираження громадських потреб, тільки зростала.  

Висновки та пропозиції. Отже, основними 

проблемами громадського суспільства залиша-

ються недовіра до громадської активної діяльності 

та недовіра до органів влади. Приводом до цього є 

низький рівень підзвітності громадських об’єднань 

перед громадськістю і кейси, що вказують на тиск з 

боку владних органів на них. Проте, результати 

досліджень, що були проведені іменитими дослід-

ницькими центрами та експертними групами не 

дають повного спектру інформації про те, чи 

володіє громадськість інформацією про різні види 
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громадських об’єднань, про засоби їх фандрайзин-

гу, про потребу громади у високому рівні підзвіт-

ності та прозорості діяльності певних громадських 

об’єднань. До того ж, щоб підтвердити доречність 

застосування теорії неопатримоніальних режимів у 

пояснені причин недовіри до громадських організа-

цій, результатів проаналізованих досліджень недос-

татньо, що наводить на потребу проведення додат-

кових досліджень з урахуванням вищеназваних 

зауважень.  
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Grushenko O.M. 

PUBLIC SOCIETY AND NEOPATRIMONIALISM: THE PROBLEM OF DISTRUST TO NGO 

The research of non-patrimonial regimes and public perception of public associations has been analyzed. A hypothesis was developed regarding 

the relationship of distrust to NGOs and the factor of the non-patrimonial regime. It has been found that lack of trust in public active activity as a 

form of participation in decision making influence is related to: low level of accountability and transparency of activity of public organizations, 

fear of pressure from management and authorities, and notions that public The unity pursues its own, selfish goals rather than general social, 

progressive goals. The lack of a conditional standard of research on public opinion about public associations is established - separation of religious 

and volunteer organizations from NGOs, in the absence of alternatives: public councils, youth organizations, socially oriented business 

organizations, etc. The necessity of carrying out additional researches, taking into account shortcomings, is indicated.  

Key words: non-patrimonial regime, rent-orientated behavior, public organizations, trust in public organizations, accountability, transparency, 

political loyalty 

 

Грушенко А.М.  

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И НЕОПАТРИМОНИАЛИЗМ: ПРОБЛЕМА НЕДОВЕРИЯ К ГРАЖДАНСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Проанализировано исследования неопатримониальных режимов и восприятие общественностью гражданских объединений. 

Выработана гипотеза, касаемо взаимосвязи недоверия к гражданским организациям и фактора неопатримониального режима. 

Определено, что отсутствие доверия к гражданской активной деятельности, как к форме участия во влиянии на принятие решений, 

связано с: низким уровнем подотчетности и прозрачности деятельности гражданских организаций, страхом перед давлением со 

стороны начальства и властей и представление о том, что гражданские объединения преследуют, в первую очередь, собственные 

интересы, нежели общие, прогрессивные цели. Выявлен недостаток условного стандарта исследований общественного мнения о 

гражданских объединениях – отмежевание религиозных и волонтерских организаций от гражданских организаций, при отсутствии 

альтернатив: гражданские советы, молодежные организации, социально ориентированный бизнес  и т.д. Указана необходимость 

проведения дополнительных исследований, с учетом недостатков.  

Ключевые слова: неопатримониальный режим, рентоориентированное  поведение, гражданские организации, доверие к гражданским 

организациям, подотчетность, прозрачность, политическая лояльность.  
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