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В основу концепцій інформаційного суспільства, розроблених Д. Беллом, 

М. Кастельсом, Е. Тоффлером, покладено уявлення про те, що провідною 

тенденцією розвитку сучасного суспільства є інтеграція найновіших масових 

комунікаційних (у тому числі й інформаційних) технологій та існуючої 

соціальної системи, що призводить до нової організації соціуму [1–3]. 

М. Кастельс висуває концепцію нової соціальної сегрегації, основою якої є 

технічно досяжне встановлення соціальними елітами зовнішнього контролю 

над вузлами потоків інформації, а через них – над величезними ринками 

капіталу. На його думку, витоками реального соціального панування в 

інформаційному суспільстві є володіння вбудованими в соціальну структуру 

культурними кодами, яке забезпечується шляхом утворення єдиних центрів 

виробництва уніфікованих символів, способу життя, дизайну комунікацій [2]. 

 У такому суспільстві інформаційний вплив розглядається як медіа 

супровід діяльності політичних суб’єктів, що захищають свої соціальні 

проекти. У сучасну епоху розповсюдження інформації та повідомлення фактів, 

що становлять матеріал для конструювання моделі Світу, головним чином 

підпорядковано завданням програмування соціального дискурсу [4]. 

Безпосередній вплив окремих інформаційних повідомлень і кампаній 

доповнюється непрямим впливом, коли індивідуального суб’єкта занурюють у 

керований інформаційний (і соціальний) простір. Реалізація стратегічних 

завдань комунікації здійснюється шляхом виробництва інформаційного 

продукту різної організаційної складності, управління інформаційними 
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потоками, створення соціальних структур, які підтримують необхідний тип 

дискурсу [5; 6]. 

Постановка проблеми. Як зазначається в літературі, “наявність і рівень 

розвитку неурядових аналітичних центрів розглядається сьогодні як один з 

важливих показників рівня демократії та інтелектуальної 

конкурентоспроможності країни на світовій арені” [7, с. 3]. “В країнах 

розвинутої демократії неурядові аналітичні центри виконують важливу 

функцію “інтелектуального моста” між суспільством і владою, вивчаючи 

громадські потреби і пропонуючи державним інституціям нові ідеї, варіанти 

дій” [ там само, с. 2]. Виділяються “партійні, урядові, квазі-урядові, незалежні 

(неурядові), …” дослідницькі організації. Спеціально підкреслюється, що 

неурядові think tanks (маються на увазі дослідницькі організації) виступають як 

“громадські”, “незалежні (позапартійні)”, і їх діяльність “випливає із 

загальносуспільних інтересів та орієнтується на них”, здійснюючи “громадське 

лобіювання” [ там само, с. 4]. Поряд з тим, в інших джерелах відмічається, що 

НУО (неурядові організації) можуть займати чітку позицію щодо інформування 

з важливої проблематики і “певні категорії НУО вправі брати участь у 

політичній діяльності, що має партійне забарвлення” [8]. 

 Головним джерелом впливу структурних елементів суспільства, що 

дозволяє їм підніматися до рівня держави і вступати з нею в діалог, стає їх 

вихід на міжнародну арену та привернення на свій бік глобальних сил [9]. 

Зовнішні сили здійснюють підтримку тих або інших суспільних елементів в їх 

діалозі з державою лише в обмін на просування тими й їх власних інтересів. 

Тобто, залучаючи для взаємодії з державою зовнішні сили, відповідні 

організації стають провідниками їх інтересів, і це абсолютно природний процес. 

У більшості випадків ці інтереси не зовсім співпадають з інтересами 

відповідного суспільства, тому що інакше вони реалізуються цим суспільством 

самостійно, і потреба в їх спеціальному просуванні при нормальному 

еволюційному функціонуванні суспільних механізмів могла б не виникати. Так, 

могутні держави використовують глобальні та національні мережі 
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різноманітних неурядових організацій для проведення своїх інтересів як 

інструмент впливу в інших країнах [там само]. Отже, існують альтернативні 

точки зору на діяльність НУО. Одна з них передбачає, що НУО відстоюють 

загальносуспільні інтереси, інша – що НУО виражають інтереси конкретних 

політичних суб’єктів. Метою статті є з’ясування ролі неурядових 

аналітичних (експертних) організацій у відстоюванні інтересів певних 

політичних суб’єктів в Україні. 

 Дослідження даних та їх обговорення. Для нас ключовим моментом у 

досліджуваній проблемі є декларована можливість відстоювання окремими 

організаціями загальносуспільних інтересів. Через це будемо вважати, що 

неурядові аналітичні центри в нашій країні дійсно виражають інтереси всього 

суспільства, а не окремих політичних суб’єктів. Перевіримо, наскільки є вірним 

це припущення, аналізуючи результати діяльності одних з найвідоміших 

неурядових організацій подібного типу в Україні – УЦЕПД (Українського 

центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова) та 

фонду “Демократичні ініціативи”, – які часто проводять спільні дослідження. 

 Розглянемо дослідження, що вивчають зовнішньополітичні орієнтації 

суспільства. Не може не викликати здивування той факт, що ці організації, 

заявляючи про вираження інтересів усього суспільства, відверто підтримують 

точку зору окремих політичних суб’єктів, що виступають за вступ України до 

НАТО [10–12]. Можливо, підтримуючи позицію окремих політичних суб’єктів, 

яка не так широко підтримується суспільством (з листопада 2004 р. частка 

противників вступу до НАТО постійно складає більше, ніж 50%) [13], ці 

організації проводять дискусії, залучаючи до обговорення прихильників різних 

точок зору, та вироблюють загальне бачення ситуації? Для цього порівняємо 

дані експертних і масових опитувань, проведених УЦЕПД та фондом 

“Демократичні ініціативи” (емпіричні дані взято з журналу “Національна 

безпека і оборона” та з сайту “Демократичні ініціативи”) [10; 12-18]. 

 Між думками експертів і суспільною думкою стосовно вступу України до 

НАТО спостерігаються значні розбіжності. Для порівняння розподілу частоти 
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відповідей в опитуваннях експертів і населення, наведених в таблицях 1 і 2, 

було використано критерій χ² Пірсона. Нагадуємо, що чим більше розходження 

між двома розподілами, що зіставляються, тим більше емпіричне значення χ². У 

даному випадку, коли рівень значущості р = 0,01 критичне значення χ² = 9,21. 

Виявлено, що у всіх випадках емпіричне значення критерію значно перевищує 

його критичне значення (порівнювався розподіл по стовпцям, і критерій χ² 

відповідно дорівнював 25,25; 144,83; 87,91; 107,66; 91,5; 65,56). Це означає, що 

розбіжності між розподілами статистично вірогідні, тобто думки експертів і 

населення достовірно відрізняються, з чого можна зробити висновок, що вони 

орієнтуються на різних політичних суб’єктів. 

Таблиця 1 
Розподіл думок експертів щодо вступу України до НАТО (у %) 

 

відповіді експертів червень 

2000 
листопад 

2005 
листопад 

2006 
січень 

2007 
лютий 

2008 
лютий 

2010 
за вступ до НАТО 59 100 83,2 88,4 88,2 75,2 

проти вступу до НАТО 41 – 8,4 6,1 6,9 17,4 

важко відповісти – – 8,4 4,1 4,9 7,4 

 
Таблиця 2 

Розподіл відповідей респондентів на запитання  

“Якби наступної неділі відбувався референдум щодо вступу України до 

НАТО, як би Ви проголосували?” (у %) 

відповіді населення червень 
2000 

грудень 
2005 

жовтень 
2006 

лютий 
2007 

лютий 
2008 

листопад 
2009 

за вступ до НАТО 32,7 16,0 17,2 16,2 20,9 18,1 

проти вступу до НАТО 50,6 61,4 54,1 59,2 53,1 61,1 

не голосував би + важко 
відповісти 

16,7 22,6 28,7 24,6 26,0 20,7 

 
 Якщо кількість експертів, що підтримують вступ України до НАТО, 

складає 95,2%, 97%, 95,1% від їх загальної кількості (у різних дослідженнях 

[18]), навіть за великого бажання важко назвати цей відбір експертів таким, що 
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відповідає різноманітності думок, які існують серед політичних суб’єктів. 

Замість дискусії здійснюється пропагандистська кампанія, у ході якої 

експертним співтовариством нав’язується думка “місце України в НАТО” [10]. 

Це дає підстави стверджувати, що в питаннях вступу до НАТО 

(зовнішньополітичних орієнтаціях) УЦЕПД і фонд “Демократичні ініціативи” 

відстоюють позицію не всього суспільства, а окремої групи політичних 

суб’єктів. 

 Можна припустити, що погляди експертів відображають розподіл думок у 

суспільстві стосовно питань внутрішньої політики й оцінювання діяльності 

виборних органів влади, покликаних здійснювати політику в інтересах своїх 

виборців. Так, наприклад, фонд “Демократичні ініціативи” провів експертне 

опитування “Сто днів президента” [19]. У цілому експерти оцінили перші кроки 

чинного Президента вкрай негативно: середня оцінка склала 2,7 бали за 11-

бальною шкалою. У той же час масове опитування населення показало, що 

українці переважно позитивно оцінюють перші сто днів діяльності нової влади. 

Діяльність чинного Президента повністю і переважно позитивно оцінили 54,4% 

населення, повністю та переважно негативно – 23,7% [20]. 84,2% експертів 

оцінили негативно такі кроки нової влади, як підписання Харківських угод між 

Україною і Росією, тоді як населення здебільшого позитивно оцінило 

Харківські угоди (54,7% позитивних і 33,7% негативних оцінок). Знову 

розходження в поглядах експертів і населення статистично вірогідні, у 

першому випадку критерій χ² дорівнює 34,27, у другому випадку – 59,92, при 

цьому на рівні значущості р = 0,01 критичне значення критерію χ² = 6,64. 

 Отже, і в цьому випадку можна спостерігати принципову розбіжність між 

думками відібраних експертів і суспільною думкою в цілому. Занадто далекими 

виявляються ці експерти від вираження політичних поглядів різних соціальних 

груп та орієнтації на загальносуспільні інтереси. Під виглядом аналітичної 

інформації проводиться інформаційний вплив на користь окремих політичних 

суб’єктів. 



 6 

 Проаналізуємо інші види діяльності аналітичних організацій, зокрема 

проведення екзит-полів, в яких беруть участь і УЦЕПД, і фонд “Демократичні 

ініціативи” (екзит-пол – опитування виборців на виході з виборчих дільниць). 

Загальновідомо, що вірогідність отриманих результатів зумовлена якістю 

проведеного дослідження. З теоретичної точки зору крім похибки вимірювання 

(наскільки точно вибірка відповідає складу населення) існує проблема 

представленості у вибірці прибічників усіх кандидатів. Умовно кажучи, 

можлива ситуація, коли прибічники одного з кандидатів відмовляються брати 

участь в опитуванні. З урахуванням цього, якщо процент тих, хто відмовився, 

склав 20%, то й теоретична похибка може досягати як мінімум ± 20% 

(насправді ще більше). У науці такі ефекти давно відомі і носять назву 

“мовчазна більшість” або “спіраль мовчання” [21]. Нагадаємо, що під час 

другого туру виборів Президента України рівень досяжності становив 79%, а 

під час повторного голосування після другого туру виборів – 81% [22; 23]. 

Тобто якщо в опитуванні відмовляються брати участь багато виборців, то 

теоретична статистична похибка зростає настільки, що говорити про якусь 

точність вимірювання не має ніякого сенсу. 

 Давайте поглянемо, якою є дійсна похибка вимірювання Національного 

екзит-полу’2004 під час повторного голосування 26 грудня 2004 р. на виборах 

Президента України. Нагадуємо, що в прес-релізі від 26 грудня заявлено, що 

“похибка складає близько 1,8%” [22]. Тепер візьмемо дані, оголошені на прес-

конференції від 4 січня 2005 р. “Остаточні результати Національного екзит-

полу’2004 під час повторного голосування 26 грудня 2004 року виборів 

Президента України” [23]. За цими даними, перевага переможця становить 

15,63% голосів, а, за даними ЦВК, розрив між кандидатами складає 7,79% 

голосів [24]. Можемо підрахувати, що похибка вимірювання – 7,84% голосів. 

Це легко пояснити, якщо врахувати “упереджене ставлення прихильників 

(одного з кандидатів) до екзит-полу”, тобто їх відмову від участі в опитуванні 

[23]. Тобто, навіть перемога іншого кандидата з різницею в 0,04% при 

повторному голосуванні лежить в межах статистичної похибки. 
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 Умови проведення екзит-полів у другому турі 21 листопада 2004 р. і під 

час повторного голосування після другого туру 26 грудня 2004 р. практично 

ідентичні [23; 25]. Цілком резонно можна припустити, що в обох випадках 

порівнювані похибки вимірювання складають близько 7,84%. Скористуємося 

остаточними даними екзит-полу від 27 листопада 2004 р., згідно з якими 

переможець отримав перевагу в 9% [25]. Оскільки дані екзит-полу лежать на 

одній межі коридору статистичної похибки, то на другій межі цього коридору 

отримаємо результат 5,68%, але вже на користь іншого кандидата. Тобто 

оголошені ЦВК 2,85% на користь цього кандидата лежать у межах статистичної 

похибки. Як ми бачимо, ні з теоретичної, ні з практичної точки зору результати 

екзит-полу не можуть бути доказом фальсифікацій на виборах президента 

України 2004 р., тому що існуюча точність вимірювань при проведенні таких 

опитувань не дозволяє робити висновок про наявність фальсифікацій (якщо ви 

незалежний і об’єктивний дослідник). Але заяви від організаторів екзит-полу 

про сфальсифіковані результати другого туру голосування на основі даних 

проведеного екзит-полу стали одним з “аргументів” наступних подій і 

проведення повторного голосування, тобто одним з інструментів у політичній 

боротьбі [26]. Все це можна назвати своєрідним “інформаційним тероризмом” 

на користь однієї з політичних сил. 

 Подібні інформаційні технології по просуванню інтересів окремих 

політичних суб’єктів УЦЕПД і фонд “Демократичні ініціативи” як організатори 

Національного екзит-полу намагалися задіяти і на виборах президента в 2010 р. 

Зразу ж після першого туру виборів на сайті “Української правди” було 

опубліковано результати, отримані від організаторів екзит-полів [27]. Дані 

екзит-полу, в організації якого брали участь ці дві організації, відрізнялися від 

даних ЦВК на 5,97% при заявленій статистичній похибці 1,3%. Цілком можна 

припустити наступний сценарій подій. Якщо другий тур виборів проводиться з 

такою ж “точністю”, і ЦВК оголошує перемогу одного кандидата з різницею в 

3,48%, як це сталося, то екзит-пол “наших” організацій оголошує перемогу 

другого кандидата з різницею в 2,49%. Можна знову звинувачувати владу в 
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фальсифікації й готувати нову “революцію”. На наш погляд, одним з чинників, 

що перешкодив такому сценарію розвитку подій, стала наявність 

альтернативних екзит-полів, які здійснювалися організаціями, що мають деякий 

рівень довіри в суспільстві, і яких не вдалося б звинуватити в заангажованості, 

як це було зроблено в 2004 р. Три екзит-поли, що проводилися телеканалом 

ICTV та GFK; “Савік Шустер студією”; телеканалом Інтер та компаніями 

“Соціс”, “Юкрейніан соціолоджі сервіс” і “ФОМ-Україна”, мали схожі 

результати, що сильно відрізнялися від даних Національного екзит-полу [27]. У 

наступному турі організатори Національного екзит-полу вже змушені були 

дотримуватися стандартів якості, заданих іншими учасниками ринку 

соціальних експертиз. 

Глобалізація обмежує роль держав не тільки «зверху», але й «знизу» 

зміцненням і прямим виходом на міжнародну арену окремих елементів 

суспільства [9]. Держава та її інститути, що не користуються довірою в своїх 

громадян, є системами зі зниженою усталеністю, які стають дуже чутливими до 

випадкових коливань внутрішнього і зовнішнього середовища, до ситуативних 

впливів. Отже, зниження ролі держави в ході глобалізації обмежує вплив 

суспільства на реальну політику і на свій власний розвиток, а також допомагає 

створенню контексту, що максимально сприяє віртуальному “зламу” існуючої 

політичної системи і нав’язуванню цьому суспільству зовнішніх соціальних 

проектів, які можуть в історичній перспективі призводити до виродження 

природи цього суспільства [28]. 

Для формування нового соціального дискурсу суспільства за суто 

технічними причинами немає потреби змінювати свідомість усього населення. 

Достатнім виявляється значно простіший і менш витратний варіант: досягати 

потрібної поведінки суспільства впливом не на всі його верстви, а лише на ту 

його частину, яка буде брати участь в ухваленні важливих політичних рішень, у 

формуванні суспільної свідомості або яка буде прикладом для наслідування, 

тобто на деяку частину економічної, політичної, культурної (у тому числі й 

наукової) еліти. Ця частина еліти, зневірена соціальним неблагополуччям 
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суспільства, що приписується наслідкам власного соціального проекту, 

поступово включається в діяльність глобалізаційних проектів, зазнаючи при 

цьому форсованого впливу інформаційних технологій і стимульованій 

перебудові свідомості. У результаті вона починає сповідувати інші цінності, по-

іншому сприймає навколишній світ і зовсім інакше реагує на його впливи. 

Таким чином, тип дискурсу цієї групи людей поступово починає докорінно 

відрізнятися від свідомості основної частини суспільства. Зникає обопільне 

розуміння між політичними суб’єктами, яке руйнує демократію, підмінюючи її 

хаотичною пропагандою, перманентною інформаційною (і не тільки) війною 

різного ступеня інтенсивності, яку ведуть один з одним найбільш значущі 

політико-економічні сили [9]. Діяльність НУО (на прикладі діяльності УЦЕПД і 

фонду “Демократичні ініціативи”) в Україні є наочним прикладом реалізації на 

практиці технології, спрямованої на вкорінення в масову свідомість нових 

віртуальних конструкцій, що вступають у конфлікт з домінуючими на даний 

момент часу в суспільстві цінностями [28]. 

Це підтверджується й оцінкою діяльності НУО в нашій країні. За даними 

загальнонаціонального опитування, 22% громадян країни вважають, що 

“орієнтація на інтереси членів цих організацій, а не на інтереси населення” 

характеризують діяльність неурядових аналітичних центрів [29, с. 70]. За 

даними експертного опитування, проведеного центром Разумкова, 

заангажованість неурядових аналітичних центрів відмічають 21,8% опитаних 

експертів [7, с. 18]. Третина партійних лідерів, які виступали в ролі експертів, 

констатують, що характерною є “політична тенденційність та заангажованість 

продукції значної частини неурядових аналітичних розробок” [30, с. 42]. 100% 

експертів, які представляли ЗМІ, зазначають, що “непоодинокими є випадки, 

коли відомі “неурядові” центри та “незалежні” політологи, які працюють на 

замовлення, та їх висновки й аналітичні дані лише дезорієнтують читача” [31, с. 

46]. Тому не дивно, що діяльності громадських організацій у жовтні 2009 р. не 

довіряло більше половини населення країни (56,8%), і немає стійкої тенденції 

до покращення ситуації [32]. 



 10 

За останні роки (2000 – 2010 рр.) не відмічається ні значного зростання 

кількості самодіяльних громадських організацій, ні кількості громадян, що 

беруть участь в їх діяльності, ні підвищення рівня довіри до їх діяльності. 

Соціальна функція цих організацій малозапитана суспільством, показником 

цього є неготовність суспільства нести витрати по їх утриманню [7, с. 14]. 

Неурядові організації, створені для забезпечення “потреби суспільства в 

необхідній інформації”, поступово стають провідниками впливу, утвердження в 

суспільній свідомості чужорідного дискурсу. Це дозволяє наднаціональним 

структурам від агентів впливу, своєрідних сконструйованих “лідерів думок” на 

ринку інформаційних послуг, перейти до мереж впливу, що фактично стають 

завуальованими політичними акторами, які, транслюючи соціальний дискурс, 

тим самим відстоюють інтереси міжнародних структур. Це знищує сам смисл 

демократії, коли наднаціональні структури отримують безпосередні важелі 

впливу на управлінську систему, а ідеї та уявлення, народжувані суспільством, 

вже не інтегруються в соцієтальному дискурсі і, відповідно, перестають 

впливати на суспільний розвиток. 

У постмодерністському способі світорозуміння підвищена чутливість до 

гетерогенності світу обов’язково припускає відхід від тоталізуючої 

детерміністської моделі пояснення, орієнтованої на виявлення якогось одного 

провідного чинника або їх сукупність. Протидія маніпуляціям передбачає 

розвинену соціальну структуру, в якій конкурують джерела інформації, 

політичні суб’єкти та соціальні дискурси. Подолання диктату одного суб’єкта і 

врахування інших точок зору передбачає багатосторонній розгляд поточної 

ситуації, що стимулює змагальність трактувань, котрі найбільш точно 

прогнозують хід подій. Філософія постмодернізму виходить з принципів 

децентрації, фрагментарності та звертає увагу на те, саме орієнтація на абсолют 

постійно відтворює тоталітарні структури і тоталітарну свідомість. 

У сучасному суспільстві змінюється організація соціального устрою: 

держава та її структури з центру ухвалення рішень, що стосуються перспектив 

розвитку соціуму, стають одним із суб’єктів ухвалення таких рішень. Потенціал 
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суспільства ґрунтується на різноманітності політичних суб’єктів, що його 

складають, та їх здатності узгоджувати різні точки зору в єдиному цілісному 

дискурсі. В інформаційну епоху влада переходить до тих, хто здатен 

створювати нові культурні коди, що використовуються згодом для створення 

(конструювання) нового соціального проекту, спочатку представленого у 

вигляді віртуальної (інформаційної) реальності. В умовах слабкої держави 

завжди знаходяться політичні суб’єкти, що зазвичай ресурсно підтримуються 

ззовні і прагнуть нав’язати соціуму вже існуючі в світі моделі соціальних 

проектів. Прийняття зовнішніх, навіть успішних у певному часовому контексті, 

соціальних проектів, що не пройшли соціальну експертизу і не підтримуються 

суспільством, створює для нього потенційні ризики, пов’язаних з можливою 

втратою самобутності власного історичного шляху. 

Висновки. Виходячи з результатів проведеного дослідження, можна 

припустити, що багато неурядових організацій у нашій країні займаються 

лобіюванням інтересів певних політичних сил і партій. У світовій практиці така 

діяльність передбачає законодавчу регламентацію. Наприклад, у Сполучених 

Штатах Америки слідкують за всіма натяками на лобізм і в разі чого змушують 

відповідних осіб і структури не видавати себе за експертів, консультантів, 

інформаторів, а реєструватися як лобістів [33]. При цьому регламентація 

діяльності лобістів в останні десятиліття посилюється.  

У зв’язку з цим, по-перше, у нашій країні необхідно законодавчо 

регламентувати лобістську діяльність неурядових організацій. По-друге, 

суспільство має бути зацікавленим у розвитку мережі неурядових організацій, 

що представляють інтереси різних груп. На наш погляд, це сприяло б 

конкуренції соціальних дискурсів, вістоюваних цими неурядовими 

організаціями, та утворенню інтеграційного соціального проекту. 

Передбачається, що політичні суб’єкти, якщо вони не зацікавлені в 

монополізації ринку соціальних експертиз, будуть про це дбати. І, по-третє, 

якщо країна прагне зберегти за собою статус самостійного політичного 

суб’єкта, їй слід забезпечити розвиток власної науки та потурбуватися про її 
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якість, щоб дослідницькі центри були здатні виконувати свої функції і досить 

точно прогнозувати наслідки реалізації соціальних проектів. 
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