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ПОЛІТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УКРАЇНЦІВ 
ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті розглядається співвідношення політичної ефективності та 
участі у громадських організаціях в Україні. Після Революції гідності 
показники політичної ефективності незмінно зростають і у 2018 р. 
сягнули максимальних позначок, подвоївшись порівняно з 2012 р. Серед 
членів громадських організацій частка тих, хто декларує змогу щось 
зробити проти утисків прав та інтересів з боку уряду, вдвічі більша, 
ніж серед населення загалом. Так само серед  членів громадських органі-
зацій виявилося суттєво більше тих, хто декларує змогу щось зробити 
проти подібних утисків з боку місцевої влади, порівняно із загальнона-
ціональними показниками.
Ключові слова: політична ефективність, участь у громадських ор га-
нізаціях.

В статье рассматривается соотношение политической эффективнос-
ти  и участия в общественных организациях в Украине. После Револю-
ции достоинства показатели политической эффективности неизмен-
но  растут и в 2018 г. достигли максимальных отметок, удвоившись 
по сравнению с 2012 г. Среди членов общественных организаций доля 
тех, кто декларирует возможность что-то сделать против ущемле-
ния прав и интересов со стороны правительства, вдвое больше, чем 
среди населения в целом. Также среди членов общественных организа-
ций оказалось существенно больше тех, кто декларирует возможность 
что-то сделать против подобных притеснений со стороны местных 
властей, по сравнению с общенациональными показателями.
Ключевые слова: политическая эффективность, участие в общест-
венных организациях.

The paper discusses the relationship between political efficacy and participation 
in civil society organisations (CSOs) in Ukraine. Since the Revolution of 
Dignity, the indicators of political efficacy have been steadily improving. 
In 2018, they reached their maximum level, having doubled in comparison 
with 2012. Among the members of civil society organisations, the share of 
those who declare their willingness to protest against the infringement of 
rights and interests committed by the government is twice as large as that 
among the general public. By the same token, the proportion of CSO members 
who declare their willingness to protest against such infringements by local 
authorities is significantly higher than that of Ukraine’s overall population.
Keywords: political efficacy, participation in civil society organisations.
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Політична ефективність (political efficacy ) визначається як 
відчуття, що індивідуальна політична дія матиме вплив на 
політичний процес у суспільстві. Поняття політичної ефек-
тивності часто використовується для позначення переконань 
людини в тому, що вона може або не може контролювати в 
політичному житті суспільства. Йдеться як про внутрішню 
впевненість у власній компетентності, здатності до дії, ризи-
ку тощо, так і оцінку політичних інститутів та їх здатності 
реагувати конструктивно чи репресивно. Власне, дослідники 
вирізняють інтернальну (внутрішню) та екстернальну (зов-
нішню) політичні ефективності [1]. Внутрішня політична 
ефективність зосереджена на впевненості особистості у своїй 
компетенції розуміти, судити і висловлювати свій політичний 
вибір ефективно. Зовнішній аспект політичної ефективності 
концентрується на переконаннях індивіда не тільки власної 
впевненості щось вдіяти, а й стосовно чутливості державних 
органів та установ до вимоги громадян.

Концепція політичної ефективності має особливе значення 
для оцінки поведінки в демократичних системах, де відпові-
дальна, активна позиція вітається та де існують доступні ін-
ституціоналізовані канали для вираження політичних та гро-
мадянських потреб. Індивід у демократичній системі має пев-
ні очікування щодо поведінки урядових чи муніципальних 
чиновників, які повинні бути стурбованими його претензія-
ми та відгукуватися на його вимоги. Натомість у перехідних 
суспільствах громадяни можуть помилятися в оцінці власної 
ефективності, недооцінюючи ризики репресивності полі-
тичного режиму або переоцінюючи його силові можливості. 
Зрештою політична ефективність особистості в ході взаємодії 
з політичними інститутами та недержавними суб’єктами уз-
годжується з об’єктивними політичними умовами. Ця прагма-
тичність і відрізняє політичну ефективність від громадянсько-
го обов’язку, який також мотивує громадянську активність, 
однак може проявлятися навіть паралельно із скептицизмом 
щодо реального впливу на політичні інститути.

Формування політичної ефективності у західних демокра-
тіях відбувалось паралельно із здобутками громадянського 
суспільства, яке “відвойовувало” у держави публічну сферу. 
Набуття громадянської суб’єктності індивідом було наслід-



47

Політична ефективність українців як складова розвитку... О. Резнік

ком позиціонування себе як члена недержавних об’єднань, 
які слідкують за тим, щоб держава надмірно не втручалася у 
приватне життя. Дослідження Р. Даля є одним із перших, де 
продемонстровано позитивну кореляцію між упевненістю у 
власній політичній ефективності та інтенсивністю участі гро-
мадян у функціонуванні інститутів громадянського суспіль-
ства [2, p. 287–289]. 

Поширення політичної ефективності сприяє як розвитку 
громадянського суспільства, так і стабільності політичної сис-
теми, оскільки такі переконання є резервом її легітимності. 
Зменшення політичної ефективності сигналізує про делегі-
тимацію політичних інститутів і за певних умов провокує на-
селення до повалення політичного режиму або сприяє фор-
муванню авторитарного правління. Нестача політичної ефек-
тивності може призвести до політичного відчуження та апатії, 
а також до пошуку альтернативних шляхів впливу на полі-
тичну сферу не тільки через законний політичний процес. 
Адже низький рівень політичної ефективності навіть за умов 
суспільної стабільності сприяє поширеності серед населення 
відчуття безсилля та плутанини, що змушує людей шукати 
менш раціональні та більш популістські відповіді на соціальні 
проблеми. Громадяни без відчуття політичної ефективності 
більше піддаються популістським маніпуляціям політичних 
сил, які домінують у таких суспільствах, як українське.

Аналіз рівнів внутрішньої політичної ефективності та за-
лученості у громадянське суспільство вказує на відмінності 
між західноєвропейськими та постсоціалістичними країна-
ми. Особливо це стосується частоти залученості у роботу гро-
мадських організацій. Так, у рамках третьої хвилі міжнарод-
ного порівняльного проекту “European Social Survey” (ESS-3) 
провели опитування у більшості європейських країн, коли 
до опитувальника дослідження були включені питання, які 
спрямовані на вивчення політичної ефективності та залуче-
ності у громадські організації (табл. 1). 

Зокрема, йдеться про запитання “Наскільки Вам складно або 
ж легко скласти власну думку про політичні проблеми?”, виміря-
ну за 5-бальною шкалою із можливими варіантами відповіді 
“1 — дуже складно; 2 — складно; 3 — важко сказати, складно 
чи легко; 4 — легко; 5 — дуже легко”, та запитання  “За ос-
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Таблиця 1
Кореляція між внутрішньою політичною ефективністю 
та залученістю у громадські організації у європейських 

країнах, ESS-3, 2006–2007 рр.

Країни

Наскільки Вам склад-
но або ж легко склас-
ти власну думку про 
політичні проблеми?, 

середній бал 
(1– дуже складно; 

5 – дуже легко)

За останні 12 місяців, 
як часто Ви були залу-
чені у роботу добро-
вільних чи благодійних 

організацій?,
середній бал 

(1– принаймні, раз на 
тиждень; 6 – ніколи)

Кореляція, 
коефіцієнт 
Спірмена

Австрія 3,35 4,31 -0,061**
Бельгія 2,73 4,97 -0,112***
Болгарія 3,16 5,88 -0,037
Велика Британія 3,06 4,82 -0,069***
Данія 3,36 4,69 -0,111***
Естонія 2,89 5,61 -0,079**
Ірландія 3,16 4,66 -0,099***
Іспанія 2,64 5,11 -0,112***
Кіпр 3,33 5,22 0,000
Латвія 2,82 5,38 -0,180***
Нідерланди 2,89 4,32 -0,055*
Німеччина 3,16 4,43 -0,121***
Норвегія 3,03 4,24 -0,055*
Польща 2,89 5,73 -0,071**
Португалія 2,50 5,33 -0,079***
Росія 2,64 5,64 -0,082***
Румунія 3,02 5,36 -0,121***
Словаччина 2,91 5,55 -0,086***
Словенія 2,94 5,04 -0,071**
Угорщина 3,22 5,61 -0,091***
Україна 2,62 5,44 -0,174***
Фінляндія 3,06 4,83 -0,068**
Франція 2,58 4,80 -0,093***
Швейцарія 2,97 4,16 -0,111***
Швеція 2,86 5,15 -0,088***

*p≤0,05, ** p ≤0,01, ***p ≤0,001



49

Політична ефективність українців як складова розвитку... О. Резнік

танні 12 місяців, як часто Ви були залучені у роботу добровільних 
чи благодійних організацій?”, виміряну за 6-бальною шкалою 
із можливими варіантами відповіді “1 — принаймні раз на 
тиждень; 2 — принаймні раз на місяць; 3 — принаймні раз на 
три місяці; 4 — принаймні раз на шість місяців; 5 — ще рідше; 
6 — ніколи”.

Найбільша кількість респондентів, які були впевнені у своїй  
компетенції розуміти політичні проблеми, була зафіксована в 
Австрії, Болгарії, Великій Британії, Данії, Ірландії, Кіпрі, Ні-
меччині, Норвегії, Румунії, Угорщині та Фінляндії. Найменша 
кількість політично ефективних громадян простежується у 
Бельгії, Іспанїі, Португалії, Росії, Україні та Франції. Таким 
чином, залежність внутрішньої політичної ефективності від 
тривалості демократичного правління чи економічного роз-
витку країни в даному випадку є неочевидною. Натомість роз-
поділ частоти залученості в роботу добровільних і благодійних 
орга нізацій по кожній європейській країні свідчить про наяв-
ність відмінностей за рівнем соціально-економічного розвитку. 
Найбільша частота участі у добровільній громадсько корисній 
діяльності або в діяльності благодійних організацій представ-
лена переважно у західноєвропейських країнах – Австрії, Вели-
кій Британії, Данії, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Фінлян-
дії, Франції та Швейцарії. Найменша частота – у постсоціаліс-
тичних країнах —Болгарії, Естонії, Польщі, Росії, Словаччині, 
Словенії, Угорщині та Україні.

Попри невеликі коефіцієнти кореляцій, зв’язок між внут-
рішньою політичною ефективністю та частотою залученості 
у роботу громадських організацій простежується у більшості 
європейських країн. Відсутність кореляції зафіксовано лише у 
двох країнах – у Болгарії і на Кіпрі.

У соціологічному моніторингу Інституту соціології НАН 
України розроблена структура показників зовнішньої полі-
тичної ефективності, яка уможливлює відстежування загаль-
них тенденцій змін, що відбуваються у масовій свідомості 
українців з 1994 р. Упродовж останніх двадцяти чотирьох ро-
ків можна простежити поширеність політичної ефективності 
населення за допомогою запитань, які репрезентують загаль-
нонаціональний та місцевий рівні: “Якби Уряд України ухвалив 
рішення, яке утискає Ваші законні права та інтереси, чи могли б 
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Ви щось зробити проти такого рішення?” та “А якби аналогічне 
 рішення ухвалила місцева влада, чи змогли б Ви щось зробити проти 
такого рішення?” з варіантами відповідей “1 – нi, нiчого не змiг 
би зробити; 2 – важко сказати; 3 – так, змiг би щось зробити”. 

Динаміка ствердних відповідей на ці запитання показує 
зрушення, які відбулися у масовій свідомості населення за ос-
танні роки (рис.). 

Упродовж 1990-х та початку 2000-х років показники зов-
нішньої політичної ефективності демонстрували її низький 
рівень. Одразу після Помаранчевої революції впевненість 
у наявності можливості впливати на владу в разі порушень 
власних прав та інтересів, хоча й ненабагато, але зросла, осо-
бливо стосовно місцевої влади. Однак у подальшому ці по-
казники поступово знижувалися і напередодні Євромайдану 
повернулися до висхідних позицій. Після Революції гідності 
показники політичної ефективності незмінно зростають і у 
2018 р.  сягнули максимальних позначок, подвоївшись порів-

Рисунок. Динаміка політичної ефективності населення 
України у разі утисків законних прав та інтересів 

з боку уряду або місцевої влади (%)
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няно з 2012-м. Таким чином, тенденція зниження політичної 
ефективної після першого Майдану не відтворилася у випад-
ку з другим Майданом. Очевидно, що, незважаючи на постре-
волюційне розчарування, український соціум плекає надії на 
більшу демократизацію політичної системи.

Якщо порівняти показники зовнішньої політичної ефек-
тивності членів громадських організацій з тими, хто не нале-
жить до жодної подібної організації, то очевидна разюча від-
мінність між ними (табл. 2).

Серед членів громадських організацій частка тих, хто декла-
рує змогу щось зробити проти утисків прав та інтересів з боку 
уряду, вдвічі більша (29,3%) від загальнонаціональних показ-
ників (15,4%). Подібним чином частка тих, хто декларує змогу 
щось зробити проти утисків прав та інтересів з боку місцевої 
влади, серед залучених у громадські організації виявилася сут-
тєво більшою (42,8%), ніж серед населення загалом (26,4%).

Отже, зусилля, спрямовані на перебування у громадських 
організаціях, які здебільшого займаються неполітичною 
 діяльністю, формують у їхніх членів більшу впевненість у сво-
їй політичній ролі. Отримання практичних навичок (колек-
тивні бесіди, вміння донести свою думку, здатність грамотно 

Таблиця 2
Політична ефективність залучених та не залучених 
респондентів у громадські організації України (%)

Член 
громадської 
організації

Не належу 
до жодної 
організації

Населення 
України 
загалом

Якби Уряд України ухвалив рішення, яке утискає Ваші законні права 
та інтереси, чи могли б Ви щось зробити проти такого рішення?

Ні, нічого не зміг би зробити 37,2 57,5 54,1
Важко сказати 33,5 29,9 30,5
Так, зміг би щось зробити 29,3 12,6 15,4

А якби аналогічне рішення ухвалила місцева влада, 
чи змогли б Ви щось зробити проти такого рішення?

Ні, нічого не зміг би зробити 26,6 45,6 42,4
Важко сказати 30,6 31,3 31,2
Так, зміг би щось зробити 42,8 23,1 26,4
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 викладати свої вимоги доступно, у прийнятній для політиків 
і бюрократів формі, організаційні дії тощо) здебільшого про-
ходить переважно в неполітичних організаціях. Засвоєння 
необхідних норм та моделей групової поведінки (включно з 
відчуттям громадянського обов’язку) може виступати мотива-
ми залучення особистості в політику, дає змогу набути досві-
ду і необхідної підтримки від офіційних структур. Крім цього, 
участь у таких організаціях передбачає розвиток психологіч-
них ресурсів, які посилюють почуття політичної ефективності. 
Відчуття причетності особистості до справ своєї організації, 
переконання у своєму внеску у громадську справу, форму-
ють почуття “Ми”, що, безперечно, сприяє колективним фор-
мам суб’єктності. Адже громадські організації розширюють 
соціал ьну мережу своїх членів, збільшуючи їхній соціальний 
капітал і надаючи доступ до політично значущих ресурсів та 
інформації. Це уможливлює посилення їхнього сприйняття 
можливості впливати на політику.
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