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АНОТАЦІЯ 

Стариковська О. О. Феномен громадської думки: взаємозв’язок держави і 

громадянського суспільства. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Запорізький 

національний університет МОН України, Запоріжжя, 2020. 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю цілісного аналізу 

теоретичних та практичних положень щодо специфіки та значення феномена 

громадської думки в контексті взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства. У дисертації виявлено роль взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства як джерела становлення та функціонування громадської думки, а також 

доцільність його оптимізації в українському суспільстві. Метою дисертаційного 

дослідження є соціально-філософський аналіз феномена громадської думки та 

визначення детермінант оптимізації взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства як основи гармонізації процесу функціонування громадської думки в 

Україні. Об’єктом дослідження є теоретичні моделі громадської думки. Предметом 

дослідження є детермінанти оптимізації знання про феномен громадської думки в 

контексті взаємозв’язку держави і громадянського суспільства. 

Особливістю соціально-філософського аналізу феномена громадської думки є 

цілісне дослідження об’єкта дослідження, що дозволяє розкрити громадську думку 

не тільки як продукт масової свідомості, що репрезентує оціночні судження 

соціальних суб’єктів, а як складний соціальний феномен, сутність якого 

виявляється у прояві суперечності між державою і громадянським суспільством. 

Утверджено, що становлення громадської думки зумовлено поєднанням 

особливостей суспільної свідомості та соціального буття будь-якого суспільства на 

конкретному етапі його розвитку і трансформації. Термін «громадська думка» 

інтерпретується як форма суспільної свідомості, яка склалася в 

процесі комунікативної взаємодії держави і громади, зумовленої інтересами і 

потребами соціальних суб’єктів на відповідному етапі історичного розвитку, 

результатом якої є оціночні судження по відношенню до соціального буття, які 
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сформувалися в процесі пізнання об’єктів природної і соціальної реальності, що 

виявляються і змінюються під впливом практики та ідеології та впливають на 

соціальне буття. 

Соціально-філософський аналіз феномена громадської думки в контексті 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства базується на єдності 

системного, герменевтичного, синергетичного, діяльнісного, історико-

генетичного, формаційного та цивілізаційного підходів.  

Зосереджується увага на тому, що громадська думка є соціальним процесом, 

який ґрунтується на засадах самоорганізації та є результатом відображення 

протиборства між соціальними суб’єктами, що набуває свого виявлення при 

збільшенні нерівноважних процесів в суспільстві. Поєднання хаосу і порядку 

забезпечують функціонування громадської думки шляхом послідовного 

відтворення етапів функціонування громадської думки, які змінюють один одного.  

В рамках соціально-філософського дослідження, становлення громадської 

думки тісно взаємопов’язане зі знанням та вірою, свободою діяльності і 

необхідністю порядку, заснованому на авторитеті, традицією і новаціями. У цьому 

розумінні здійснено експлікацію моделей механізму функціонування громадської 

думки за фазовими переходами, що представлені у вигляді особливих форм 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства та виділено дисипативну, 

демократичну та деспотичну модель механізму функціонування громадської 

думки.  

Встановлено, що особливості у взаємовідносинах держави і громадянського 

суспільства в Україні залежать від прояву взаємозв’язку інгібіторної та 

каталітичної властивості громадської думки.  Після розпаду Радянського Союзу в 

умовах становлення українського суспільства продовжувала реалізовуватися 

деспотична модель механізму функціонування громадської думки, для якої 

характерними були утиски однієї сторони іншою у відносинах держави і 

громадянського суспільства. Відтак зумовлювався прояв інгібіторної властивості 

громадської думки у взаємовідносинах держави і громадянського суспільства. На 

сьогоднішній день в Україні інгібіторна властивість проявляється в уповільненні 
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процесу формування оціночних суджень соціальних суб’єктів шляхом 

кристалізації отриманої, накопиченої, перетвореної інформації у комунікативному 

просторі.  

Серед чинників, які підкреслюють інгібіторний тип взаємовідносин держави і 

громадянського суспільства: формування системи державного управління, що 

виявила нездатність бути адекватною потребам українського суспільства в умовах 

пострадянських реалій; формування корпоративних та регіональних еліт, інтереси 

яких розходяться із загальнонаціональними інтересами, що веде до послаблення 

центральної державної влади; протилежність економічних та політичних 

орієнтирів владних еліт різних регіонів України зумовлюють суперечливий 

характер впливу на формування громадської думки; недосконалість нормативно-

правової бази та правозастосовної практики, що сприяє формуванню низького 

рівня правової захищеності громадян; традиційний підхід до громадянської освіти 

та виховання (що ігнорує вплив і роль суб’єктів громадянського суспільства).  

Під впливом стрімких соціально-перетворюючих трансформацій, розвитку 

інформатизації і технологізації всіх сфер його життєдіяльності проявилися 

характерні особливості дисипативної моделі механізму функціонування 

громадської думки, яка передбачає низький рівень впровадження засобів 

регулювання відносин держави і громадянського суспільства. Відтак зумовлювався 

прояв каталітичної властивості громадської думки у взаємовідносинах держави і 

громадянського суспільства. На сьогоднішній день прояв каталітичної властивості 

виявляється у прискоренні надання зворотньої реакції соціальних суб’єктів на 

отриману інформацію та формуванні оціночного судження по відношенню до 

соціального буття, підкріпленого спрощеним знанням про об’єкти природної і 

соціальної реальності. Серед чинників, які підкреслюють каталітичний тип 

взаємовідносин держави і громадянського суспільства: розвиток споживацького 

суспільства, віртуалізація, символізація, симуляція реальності, дезінформація 

громадськості в умовах ведення інформаційної війни. Наслідком реалізації 

дисипативної та деспотичної моделей механізму функціонування громадської 

думки є дисгармонізація процесу формування вільних оціночних суджень у 
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суспільстві. Серед наслідків втілення інгібіторного типу взаємовідносин держави і 

громадянського суспільства виявляються наступні: катастрофізм, незахищеність 

громадськості з боку державної влади, низький рівень розвитку середнього класу, 

патерналізм з боку громадськості, адаптивність до складних життєвих умов та 

відчуження від громадянського життя, збагачення соціальних груп за рахунок 

експлуатації великої частини бідного населення, зростання системної кризи як 

чинника слабкості українського суспільства. Серед наслідків виявлення 

каталітичного типу взаємовідносин держави і громадянського суспільства 

виявляються наступні: використання громадських настроїв у передвиборчих 

кампаніях, рекламі, контекстно-медійних мережах, зниження рівня правового 

порядку та ускладнення правовідносин, низький рівень громадянської 

компетентності, соціальної відповідальності, громадянських цінностей, посилення 

розриву між реальним соціальним буттям та ідеальними образами у суспільній 

свідомості, не сформованість системи цінностей та втрата ціннісних установок. 

Для зниження рівня напруги та реалізації демократичної моделі механізму 

функціонування громадської думки виділено концептуальні напрями розвитку 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства, серед них: взаємності та 

діалогізму, гуманізму, історизму та спадкоємності, гласності та прозорості, 

законності та демократизму, системності та комплексності, відповідності між 

теорією і українськими реаліями, об’єктивності та обґрунтованості. Налагодження 

взаємодії між державою і громадянським суспільством будується на впровадженні 

знання про державницько-інституційні та громадянсько-самоорганізаційні 

детермінанти оптимізації взаємозв’язку держави і громадянського суспільства. 

Державницько-інституційні детермінанти розглядаються як чинники, що сприяють 

розвитку ефективної системи державного управління, формуванню позитивного 

іміджу органів державної влади та використанню інноваційних розробок в 

управлінні соціальними процесами. Громадянсько-самоорганізаційні детермінанти 

розглядаються як чинники, що сприяють розвитку громадянського суспільства, 

пошуку інтегруючого чинника та організації механізму громадського контролю за 

діями органів державної влади. 
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SUMMARY 

Starykovska O.O. The phenomenon of public opinion: the relationship between the 

state and civil society. – Manuscript. 

The PhD thesis in the field of philosophical sciences by the specialty 09.00.03 – 
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social philosophy and philosophy of history. – Zaporizhia National University of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Zaporizhia, 2020. 

The dissertation has solved a topical problem concerning the substantiation of 

theoretical and practical provisions regarding the specificity and importance  of the 

phenomenon of public opinion in the context of the relationship between the state and 

civil society. The dissertation substantiates the study of the relationship between the state 

and civil society as a source of formation and functioning of public opinion, as well as 

the feasibility of its optimization in Ukrainian society. The thesis is aimed to conduct a 

socio-philosophical analysis of the phenomenon of public opinion and to determine the 

ways of optimizing the relationship between the state and civil society as a basis for 

harmonizing the process of public opinion in Ukraine. The object of research is theoretical 

models of public opinion. The subject of the research is the determinants of optimizing 

knowledge about the phenomenon of public opinion in the context of relationship 

between the state and civil society. 

A feature of socio-philosophical analysis of the phenomenon of public opinion is a 

holistic analysis of the object of study, which reveals public opinion not only as a product 

of mass consciousness, representing the evaluative judgments of social actors, but as a 

complex social phenomenon, the formation and functioning of which always occurs in in 

the context of the relationship between the state and civil society. The study of the 

specifics and nature of the relationship between the state and civil society lays the 

foundation for identifying the functioning of public opinion, as the formation of public 

opinion is due to a combination of social consciousness and social existence of any 

society at a particular stage of its development and transformation. The term "public 

opinion" is interpreted as a form of public consciousness that reflects the process of 

forming evaluative judgments about social life, which changes in the process of cognition 

of natural and social reality under the influence of practice and ideology and due to the 

needs and interests of community and state. 

Socio-philosophical analysis of the phenomenon of public opinion in the context of 

the relationship between the state and civil society is based on the unity of systemic, 

hermeneutic, synergetic, activity, historical-genetic, formational and civilizational 
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approaches. Conflict and communication are also important in determining the role of the 

relationship between the state and civil society in the functioning of public opinion. 

The focus is on the fact that public opinion as a social process based on the principles 

of self-organization, combines processes of chaos and order, reproducing a stable cycle 

of stages of public opinion in the communicative space and its development as a result of 

conflict between social actors. thought, which occurs with increasing entropy in the social 

system. 

In socio-philosophical research, the formation of public opinion is closely linked to 

knowledge and faith, freedom of action and the need for an order based on authority, 

tradition and innovation. In this sense, the models of the mechanism of functioning of 

public opinion by phase transitions are explained, which are presented in the form of 

special forms of relationship between the state and civil society and the dissipative, 

democratic and despotic model of the mechanism of functioning of public opinion is 

highlighted. 

In the conditions of formation of the Ukrainian society after the proclamation of 

independence of Ukraine for the purpose of formation of public opinion the despotic 

model of the mechanism of functioning of public opinion was realized, which was 

characterized by oppression of one party to another in relations between the state and civil 

society. Under the influence of rapid social and transformational transformations of 

Ukrainian society, the development of informatization and technologicalization of all 

spheres of its life, the characteristic features of the dissipative model of the mechanism 

of public opinion, which provides a low level of implementation of state and civil society 

and chaotic actions. Thus, the manifestation of the catalytic and inhibitory properties of 

public opinion in the relationship between the state and civil society was conditioned. 

Catalytic property - accelerates the reaction of social actors to the received information 

and promotes the formation of evaluative judgments in relation to social life, supported 

by a simplified knowledge of the objects of natural and social reality. Inhibitory property 

- slows down the process of forming evaluative judgments of social actors by crystallizing 

the received, accumulated, transformed information in the communicative space. The 

formation of the relationship between the state and civil society in such conditions is 
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associated with the expansion of risks and threats, the result of which is the 

disharmonization of the process of forming free judgments in society. 

Among the factors that emphasize the inhibitory type of relationship between the 

state and civil society: the formation of public administration, which showed the inability 

to be adequate to the needs of Ukrainian society in independence, the formation of 

corporate and regional elites in the weakening of central government. Opposite economic 

and political orientations of the ruling elites, imperfection of the legal framework and law 

enforcement practice, which contributes to the formation of a low level of legal protection 

of citizens, the traditional approach to civic education and upbringing. Among the 

consequences of the implementation of the inhibitory type of relationship between the 

state and civil society are the following: catastrophism, vulnerability of the public by 

public authorities, low level of middle class development, paternalism by the public, 

adaptability to difficult living conditions and alienation from civic life, enrichment of 

social groups through exploitation large part of the poor, the growth of the systemic crisis 

as a factor in the weakness of Ukrainian society. 

Among the factors that emphasize the catalytic type of relationship between the state 

and civil society: the development of consumer society, virtualization, symbolization, 

simulation of reality, public misinformation in the context of information warfare, аmong 

the consequences of identifying the catalytic type of relationship between the state and 

civil society are the following: the use of public sentiment in election campaigns, 

advertising, contextual media networks, lowering the rule of law and complicating legal 

relations, low level of civic competence, social responsibility, civic values. real social life 

and ideal images in the public consciousness, the lack of a system of values and the loss 

of values. 

To reduce tension and establish a model of the relationship between the state and 

civil society, conceptual directions are identified. They focus on the principles of 

reciprocity and dialogue, humanism, historicism and succession, publicity and 

transparency, legality and democracy, systematicity and complexity, correspondence 

between theory and Ukrainian realities, objectivity and validity. Based on the research 

model of public opinion functioning, the relationship between the state and civil society 
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has been recommended to be optimized, since they are a prerequisite for harmonizing the 

process of public opinion functioning in Ukraine. 

The development of relations between the state and civil society is possible on 

condition of introducing knowledge about the state-institutional and civic-self-

organizational determinants of its optimization. State-institutional determinants should be 

considered as factors that can contribute to developing an effective system of public 

administration, forming a positive image of public authorities and using innovative 

developments in social processes management. Civic and self-organizational 

determinants should be considered as factors aimed to promote the development of civil 

society, the search for an integrative factor and the organization of a mechanism of public 

control over public authorities’ actions. 

Key words: public opinion, state, civil society, public consciousness, social 

existence. 
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ВСТУП 

 Актуальність дослідження обумовлена виявленням нестабільного стану 

функціонування громадської думки, що, з огляду на порушення темпу її 

формування, стає причиною тиражування ідей, які відображають спотворену 

картину соціальної дійсності. Наростання світоглядної невизначеності соціальних 

суб’єктів та глибоких соціальних проблем в Україні, розповсюдження 

інформаційних війн та засобів інформаційно-психологічного впливу свідчить про 

дисгармонію взаємозв’язку держави і громадянського суспільства, що у 

пострадянський період зазнав нових викликів, у зв’язку з нездатністю забезпечити 

становлення демократичної моделі механізму функціонування громадської думки.  

Діюча модель відносин держави і громадянського суспільства, з одного боку, 

загрожує втратою легітимності державної влади, а з другого – створює умови для 

посилення залежності громадян від держави, тоді як вільний вияв громадської 

думки покликаний бути рушійною силою у розгортанні процесів самоорганізації 

суспільства та дієвим важелем впливу на державну владу.  

 Соціально-філософський аналіз громадської думки в контексті взаємозв’язку 

держави і громадянського суспільства актуалізує потребу у розробці теоретико-

методологічного підґрунтя у вивченні сутності та специфіки становлення 

громадської думки як важливого прояву протиріччя держави і громадянського 

суспільства в українському суспільстві. Актуальність теми дослідження посилює 

необхідність класифікації моделей механізму функціонування громадської думки 

на основі характеру взаємозв’язку держави і громадянського суспільства з метою 

подальшого удосконалення цього взаємозв’язку як передумови гармонізації 

процесу функціонування громадської думки в українському суспільстві. 

Підґрунтя для дисертаційного дослідження заклали науково-дослідні праці 

українських та зарубіжних дослідників: В. Бебика, В. Беха, О. Васильченко, 

В. Воловика, Ю. Габермаса, П. Горностай, М.  Горшкова, Б. Грушина, 

В. Глазунова, В. Воронкової, Ф. Гегеля, Ф. Гольцендорфа, 

І. Денисенко, І. Капріцина, В. Карлової, Д. Канемана, В. Коробейникова, 

О. Краснокутського, Г. Лебона, М. Лепського, У. Ліппмана, Н. Лумана, Л. Мазур, 
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Є. Ноель-Нойман, Г. Почепцова, В. Скворця, Н. Спиці, Г. Тарда, О. Улєдова, 

М. Шульги. Проблемні аспекти формування та функціонування громадянського 

суспільства досліджували: О. Білокопитов, М. Боришевський, К. Величко, 

М. Калініченко, А. Карась, Ю. Шемшученко, А. Шинкович. Проблему державно-

владних відносин у своїх працях висвітлювали: М. Братасюк, О. Макарова, 

О. Росоляк, В. Торяник. Окремі напрямки аналізу громадської думки були 

представлені у наукових працях таких дослідників: М. Багмет, Л. Балуцька, 

С. Безклубенко, Д. Гавра, Л. Городенко, О. Дмитренко, М. Калініченко, 

К. Кандагура, І. Костиря, О. Кононенко, Я. Легеза, Д. Наружний, С. Недов, 

О. Романенко, Л. Руженко, В. Полторак, С. Чавкіна та інші. Співвідношення 

держави і громадянського суспільства аналізували: М. Бойчук, В. Воробйов, 

Ю. Габермас, А. Карась, О. Мазурик, Л. Мельник, Н. Онищенко, О. Скрипнюк та 

інші, але громадська думка не є об’єктом їхнього дослідження в межах цього 

взаємозв’язку. Аналіз соціально-філософської літератури засвідчує, що феномен 

громадської думки в контексті взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства, на нашу думку, був проаналізований недостатньо комплексно, що 

вказує на необхідність продовження дослідження в цьому напрямку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

підготовлена відповідно до планів науково-дослідної роботи кафедри соціальної 

філософії та управління Запорізького національного університету; комплексної 

теми № 0114U00266 «Стратегічне прогнозування політичних ситуацій та 

процесів», затвердженої наказом МОН України № 1193 від 25.10.2012 року; 

відповідає планам науково-дослідних робіт Запорізького національного 

університету, у межах яких розробляється тема «Стратегічне прогнозування 

транскордонних відносин: суб’єктність миротворення в умовах глобального 

конфлікту» (№ 0164004921). 

Метою дисертаційного дослідження є соціально-філософський аналіз 

феномена громадської думки та визначення детермінант оптимізації взаємозв’язку 

держави і громадянського суспільства як передумови гармонізації процесу 

функціонування громадської думки в Україні. 
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Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 

- здійснити аналіз ґенези філософського та соціально-гуманітарного 

осмислення феномена громадської думки як прояву взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства; 

- уточнити сутність феномена громадської думки та зміст поняття, що його 

позначає;  

- визначити основні методологічні засади дослідження феномена громадської 

думки як прояву взаємозв’язку держави і громадянського суспільства; 

- виявити закономірності становлення та функціонування громадської думки; 

- обґрунтувати механізм функціонування громадської думки в контексті 

дослідження особливостей прояву взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства на різних етапах історії; 

- вивчити стан функціонування громадської думки в українському суспільстві; 

- конкретизувати детермінанти оптимізації взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства як передумови гармонізації процесу функціонування 

громадської думки в Україні. 

Об’єктом дослідження є теоретичні моделі громадської думки. 

Предметом дослідження є детермінанти оптимізації знання про феномен 

громадської думки в контексті взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства. 

Теоретико-методологічна основа дослідження. У дисертації авторка 

спирається на принципи та підходи, які використовуються для аналізу феномена 

громадської думки в контексті взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства. Системний підхід використовується для аналізу громадської думки як 

системи, що включає до свого складу низку взаємопов’язаних елементів. 

Герменевтичний підхід необхідний для осмислення змісту понять «громадянське 

суспільство», «держава», «державна думка», «громадська думка», виділення місця 

громадської думки у структурі суспільної свідомості. Синергетичний підхід 

використовується для дослідження громадської думки як соціального процесу, що 

ґрунтується на засадах самоорганізації. Діяльнісний підхід використовується з 
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метою означення соціальних суб’єктів у ролі носіїв громадської думки і суб’єктів 

соціально-політичної та громадської діяльності. Використання діалектичного 

підходу забезпечило виявлення та обґрунтування закономірностей становлення та 

функціонування громадської думки. Результатом використання історико-

генетичного підходу є обґрунтування ґенези філософського та соціально-

гуманітарного осмислення феномена громадської думки та механізму 

функціонування громадської думки в контексті визначення особливостей прояву 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства на різних етапах історії. 

Результатом використання формаційного та цивілізаційного підходів є 

дослідження процесу формування та функціонування громадської думки залежно 

від характеру взаємозв’язку держави та структур громадянського суспільства. 

Дисертаційна робота спирається на такі принципи дослідження: принцип 

протиріччя та взаємозв’язку – використовується для виявлення протилежних 

сторін і елементів (таких як держава і громадянське суспільство, свобода і 

необхідність порядку, заснованого на авторитеті, знання і віра, традиції і новації), 

які у єдності сприяють аналізу сутності феномена громадської думки та змісту 

поняття, що його позначає; принцип єдності соціальної теорії та соціальної 

практики – в аналізі моделей механізму функціонування громадської думки, 

виділених залежно від характеру взаємозв’язку і типів взаємовідносин держави та 

громадянського суспільства, що прискорюють або уповільнюють процес 

формування громадської думки, впливають на стан функціонування громадської 

думки в українському суспільстві; принцип єдності історичного і логічного – при 

обґрунтуванні теоретичних моделей громадської думки, принцип сходження від 

абстрактного до конкретного – при аналізі сутності феномена громадської думки 

та визначення змісту поняття, що його позначає, а також детермінант оптимізації 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства як передумови гармонізації 

процесу функціонування громадської думки в Україні, принцип розвитку – при 

вивченні громадської думки з позицій розвитку взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства, принцип об’єктивності – при неупередженому аналізі 

феномена громадської думки, що обумовлений соціальним буттям та пов’язаний із 
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суспільною свідомістю, принцип науковості – при аналізі джерельної бази, 

пов’язаної із проблематикою дослідження, принцип відповідності та 

доповнюваності – при дослідженні моделей механізму функціонування 

громадської думки, встановлених залежно від характеру взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства та визначенні підходів до соціально-філософського та 

соціально-гуманітарного осмислення феномена громадської думки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що на підставі 

соціального-філософського аналізу феномена громадської думки обґрунтовано 

концепцію громадської думки в контексті взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства. Результати дослідження можна сформувати у вигляді таких положень: 

вперше: 

- у соціально-філософській літературі здійснено експлікацію моделей 

механізму функціонування громадської думки за фазовими переходами, що 

представлені у вигляді особливих форм взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства. Виділено та досліджено такі моделі: дисипативна модель механізму 

функціонування громадської думки (що характеризується низьким рівнем 

впровадження засобів регулювання відносин держави і громадянського суспільства 

та хаотичними діями з їх боку); демократична модель механізму функціонування 

громадської думки (заснована на врівноваженій системі відносин держави і 

громадянського суспільства); деспотична модель механізму функціонування 

громадської думки (що характеризується повним домінуванням однієї сторони над 

іншою у відносинах держави і громадянського суспільства); 

- обґрунтовано, що процес формування громадської думки залежить від 

прояву каталітичної та інгібіторної властивості громадської думки у 

взаємовідносинах держави і громадянського суспільства як суб’єктів формування 

громадської думки. Доведено, що становлення та функціонування громадської 

думки є однією із основних закономірностей взаємодії держави і громадянського 

суспільства. Перший тип взаємозв’язку держави і громадянського суспільства 

прискорює зворотну реакцію соціальних суб’єктів на отриману інформацію та 

сприяє формуванню оціночного судження щодо соціального буття, підкріпленого 
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спрощеним знанням про об’єкти природної і соціальної реальності. Другий тип 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства уповільнює процес 

формування оціночних суджень соціальних суб’єктів шляхом кристалізації 

отриманої, накопиченої, перетвореної інформації у комунікативному просторі.  

Уточнено: 

- соціально-філософське значення феномена громадської думки як цілісної 

соціальної реальності, що ґрунтується на єдності онтологічного, аксіологічного, 

праксеологічного, гносеологічного та комунікативного аспектів. Громадська думка 

позначає специфічну форму суспільної свідомості, яка склалася в процесі 

комунікативної взаємодії держави і громади, зумовленої інтересами і потребами 

соціальних суб’єктів на відповідному етапі історичного розвитку, результатом якої 

є оціночні судження щодо соціального буття, які сформувалися в процесі пізнання 

об’єктів природної і соціальної реальності, що виявляються і змінюються під 

впливом практики та ідеології та впливають на соціальне буття; 

- знання про ґенезу філософського та соціально-гуманітарного осмислення 

феномена громадської думки шляхом виділення двох груп теоретичних моделей 

громадської думки: концепції, що спираються у визначенні громадської думки на 

поняття «соціальне буття», і концепції, що розглядають громадську думку через 

поняття «суспільна свідомість». Серед особливостей теоретичних моделей 

першого типу наступні: 1) соціальні суб’єкти формують громадську думку; 

2) громадська думка залежить від груп суб’єктів; 3) соціальні умови визначають 

особливості формування оціночного судження; 4) визнається принцип 

детермінізму у формуванні та розвитку громадської думки; 5) досліджується 

громадська думка через взаємозв’язок особистого і всезагального, індивідуального 

і колективного; 6) увага приділяється таким характеристикам громадської думки, 

як інтенсивність поширення, стабільність, конфліктність. Особливостями другого 

типу є: 1) громадська думка впливає на поведінку соціальних суб’єктів; 

2) громадська думка залежить від «духу часу»; 3) громадські судження, 

життєві позиції соціальних суб’єктів формують буттєвість; 4) досліджується 

ціннісна природа громадської думки; 5) досліджується громадська думка через 
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взаємозв’язок свободи діяльності і необхідності порядку, заснованого на 

авторитеті; 6) акцент робиться на історичних, часових, територіальних 

особливостях громадської думки; 7) концепції базуються на розкритті місця 

громадської думки у масовій свідомості;  

- знання про закономірності становлення та функціонування громадської 

думки, що проявляються у протиріччях «знання – віра», «свобода діяльності – 

необхідність порядку, заснованого на авторитеті», «традиція – новація», «держава 

– громадянське суспільство»; 

- розуміння державницько-інституційних детермінант оптимізації 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства як чинників, що покликані 

сприяти розвитку ефективної системи державного управління, формуванню 

позитивного іміджу органів державної влади та використанню інноваційних 

розробок в управлінні соціальними процесами, та громадянсько-

самоорганізаційних детермінант оптимізації взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства як чинників, що здатні сприяти розвитку 

громадянського суспільства, пошуку інтегруючого чинника та організації 

механізму громадського контролю за діями органів державної влади. 

Набуло подальшого розвитку: 

- знання про періодизацію розвитку уявлень про феномен громадської думки: 

на підґрунті аналізу філософських та соціально-гуманітарних засад осмислення 

змін у взаємовідносинах держави і громадянського суспільства були виділені такі 

етапи: етап формування уявлень про громадську думку в контексті 

передконфліктної стадії взаємозв’язку держави і громадськості (Стародавній світ), 

етап розвитку уявлень про громадську думку в контексті зародження конфлікту 

між державою і суб’єктами громадянського суспільства (Середньовіччя та 

Відродження), етап розвитку уявлення про громадську думку, що характеризується 

філософським та соціально-гуманітарним осмисленням феномена громадської 

думки в контексті конфліктної стадії взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства (Новий і Новітній час); 



22 
 

- обґрунтування чинників, які засвідчують існування в українському 

суспільстві каталітичного типу взаємовідносин держави і громадянського 

суспільства, серед них: розвиток споживацького суспільства; віртуалізація, 

символізація, симуляція реальності; дезінформація громадськості в умовах ведення 

інформаційної війни. А також обґрунтування чинників, які виявляють наявність в 

українському суспільстві інгібіторного типу взаємовідносин держави і 

громадянського суспільства, серед них: формування системи державного 

управління, що виявила нездатність бути адекватною потребам українського 

суспільства в умовах пострадянських реалій; формування корпоративних та 

регіональних еліт, інтереси яких розходяться із загальнонаціональними інтересами, 

що веде до послаблення центральної державної влади; протилежність економічних 

та політичних орієнтирів владних еліт різних регіонів України зумовлюють 

суперечливий характер впливу на формування громадської думки; недосконалість 

нормативно-правової бази та правозастосовної практики, що сприяє формуванню 

низького рівня правової захищеності громадян; традиційний підхід до 

громадянської освіти та виховання (що ігнорує вплив і роль суб’єктів 

громадянського суспільства). 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів визначається 

тим, що отримані результати можуть бути використані для розробки соціальної 

стратегії регіонального розвитку, програм підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого спрямування з питання взаємодії з 

громадськістю, вирішення теоретичних і практичних проблем у галузі соціального 

управління, соціально-політичного програмування, інформаційної безпеки та 

впливу на соціальну поведінку. Запропоновані методологічні підходи до 

громадської думки можна застосувати у викладанні дисциплін «Соціальна 

філософія», «Соціологія» «Соціологія масових комунікацій», «Політологія», 

«Соціологія громадської думки», «Соціальні технології», «Технології соціального 

управління», «Соціальні комунікації в управлінні» та ін. 

Особистий внесок дисертанта. Результати дисертаційної роботи, які 

виносяться на захист, отримані авторкою особисто та відображені в наукових 
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публікаціях. Ключові результати, що увійшли до дисертації були отримані 

самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки роботи 

розглянуто та схвалено на таких конференціях: VІ Міжнародна наукова 

конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: 

миротворення у гібридних війнах» (Запоріжжя, березень 2016 р.); Придніпровські 

соціологічні читання: Регіональна науково-практична конференція (Дніпро, 

вересень 2016 р.); VІІ Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування 

та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах 

глобального порядку» (Запоріжжя, березень 2017 р.); ІІІ Конгрес Соціологічної 

асоціації України «Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання» (Харків, 

жовтень 2017 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні наукові 

дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства» (Одеса, 

вересень 2019 р.).  

Публікації. За темою дисертації автором опубліковано 12 робіт, у тому числі 

7 статей у фахових виданнях із філософських наук за переліком ВАК України. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, семи підрозділів, висновків та переліку використаних джерел. Загальний 

обсяг дисертації – 222 сторінки, з них 183 сторінки основного тексту. Список 

використаних джерел становить 24 сторінки і налічує 282 найменування. 
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РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-

ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА ГРОМАДСЬКОЇ 

ДУМКИ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВИ І 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Теоретичні напрацювання у сфері дослідження феномена громадської думки 

зосереджуються переважно на онтологічному, аксіологічному, праксіологічному, 

гносеологічному чи комунікативному аспекті. Важливим завданням постає аналіз, 

систематизація та єдність цих аспектів у дослідженні феномена громадської думки 

з метою його філософської рефлексії в контексті взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства. Відтак актуалізується аналіз ґенези філософського та 

соціально-гуманітарного осмислення феномена громадської думки як прояву 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства, необхідність обґрунтування 

сутності феномена громадської думки та змісту поняття, що його позначає, а також 

визначення основних методологічних засад дослідження. До розв’язання 

поставлених завдань і переходимо.  

 

1.1. Ґенеза філософського та соціально-гуманітарного осмислення 

феномена громадської думки як прояву взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства 

Філософське осмислення протиріччя та взаємодії між носіями влади та 

широкими верствами населення складає підґрунтя для розвитку уявлень про 

феномен громадської думки в контексті взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства на кожному історичному етапі (період Стародавнього світу, 

Середньовіччя, Відродження, Нового і Новітнього часу). 

Початком зародження філософської рефлексії щодо цього питання вважаємо 

уявлення мислителів країн Стародавнього Сходу, бо саме тут, у давньоєгипетській 

та вавилонській традиції вперше наголошується на формуванні критичної думки, 

відношення до міфолого-релігійних приписів і ритуалів, чинного суспільного 

порядку і встановлення моральних норм. Дослідження пам’яток Стародавнього 

Сходу вказує на пізнавальний інтерес до проблеми формування індивідуальної 
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думки, знаходження міри поведінкового та раціонального початку у формуванні 

громадської думки.  

Унікальна у цьому розумінні історична пам’ятка «Бесіда розчарованого з 

своїм духом», де висвітлюється внутрішнє протиборство між людиною і її душею. 

Душа у цьому творі, як зазначає Д. Ален, вперше виступає в ролі співрозмовника 

людини, тоді як раніше на цьому місці було серце, що нерозривно пов’язано з тілом 

[255, р. 140]. Цей підхід дає розуміння про формування оціночного судження 

соціального суб’єкта, що виникає під час внутрішньої дискусії та постійної 

внутрішньої боротьби щодо здійснення морального вибору. Водночас у цьому 

творі ігнорується проблема комунікації як процесу обміну індивідуальними 

думками з метою формування громадської думки.  

Ця проблема висвітлюється у давньоєгипетському творі «Пісня Арфіста», де 

наголошується на можливості функціонування стійкої громадської думки за умови 

впливу на неї державної думки. Зливаючись із державною думкою, громадська 

думка стає двоїста, що проявляється у суспільстві замовчуванням індивідуальної 

думки та проявом тієї думки, що схвалюється [123, с. 80].  

Зі змінами у соціальному устрої суспільства, які пов’язані із його 

розшаруванням, з’являється нерівність, виокремлюються дві сукупності індивідів: 

ті, що займають позицію панування і ті, що займають позицію підпорядкування. 

Кожна з цих груп має власні інтереси, таким чином, з’являється поділ на суб’єктів 

формування громадської думки (явних або неявних творців громадської думки), які 

мають авторитетну думку (ідею) та соціальних суб’єктів, які є носіями громадської 

думки, тобто сформованого відношення до подій, соціальних явищ та процесів. 

Залежно від стану взаємодії між ними ми визначаємо етапи філософського та 

соціально-гуманітарного осмислення феномена громадської думки.  

Перший із них – етап формування уявлень про громадську думку в контексті 

передконфліктної стадії взаємозв’язку держави і громадськості. Цей історичний 

період характеризується не усвідомленою потребою соціальних суб’єктів у свободі 

діяльності. Головним мотивом дій суб’єктів формування громадської думки  є 

збереження соціального порядку, заснованого на авторитеті.  
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Літературні джерела Стародавнього Сходу засвідчують, що правителі 

прагнули, щоб їхня воля втілювалася в ідеях суспільства, а думка соціальних 

суб’єктів не суперечила діям володаря. У пам’ятці індійської філософської думки 

«Артхашастра» у настановах володарю звертається увага на те, що цар повинен 

радитися із старцями, ніким не нехтувати та слухати думку кожного. Ця ідея 

реалізовувалась у вигляді наявних «агентів» та «шпигунів», які сіяли чутки з метою 

впливу на свободу вибору соціальних суб’єктів [35, с. 89]. Таким чином, 

наголошувалося на тому, що формування громадської думки залежить від дій 

носіїв влади та оцінки цих дій соціальними суб’єктами. Втім, ця ідея була не 

розвинутою, адже через домінування міфологічного світогляду, прояв громадської 

думки обмежувався домінуванням державної думки. Міфологізована ідея 

покірності до влади, як визначальний засіб зміцнення соціального порядку, була 

важелем, що стримував розвиток громадських рухів та прояв громадської думки, а 

також сприяв формуванню її амбівалентності. 

Згідно з ідеями філософської системи Конфуція, громадська думка повинна 

функціонувати внаслідок зовнішнього керування. Філософ вважав, що дотримання 

лі (ритуалу) обґрунтовує ідеологічно-привілейоване становище родової знаті. Тому 

правитель – «син неба», що відповідає якостям «благородного мужа», має бути 

головним суб’єктом формування громадської думки [66, с. 166].  

На противагу традиціоналізму конфуціанства, моїстська концепція 

висвітлювала значення зворотного впливу громадської думки на соціальне буття та 

звертала увагу на те, що прояв громадської думки легітимізує дії влади та є одним 

з інструментів мистецтва управління в державі. Послідовник Конфуція Мен Цзи 

звертав увагу на те, що правитель повинен піклуватися про відношення народу до 

думки правителя. У трактаті «Мо-цзи» вказувалося, що якщо у суспільстві немає 

милості і вірності виникають заворушення. Зазначається, що правителю необхідно 

розуміти причини заворушень і протидіяти їм засобами впливу на громадську 

думку шляхом матеріального і духовного забезпечення інтересів і потреб народу 

[66, с. 192-193].  
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Легісти ж для попередження заворушень мали більш активну державницьку 

позицію: воліли звертати увагу на авторитет володаря (Шень Дао), законодавчі 

приписи (Шень Бу-хай) та мистецтво ведення справ і поводження з людьми (Шан 

Ян) [181, с. 26]. Громадська думка у їх концепціях виконувала роль оцінювача, 

спостерігача та регулятора дотримання законів у суспільстві.  

В західній традиції на філософські уявлення щодо цієї проблеми також 

здійснюється вплив міфів та релігії, однак приділяється більша увага 

гносеологічному, праксіологічному та комунікативному аспекту формування 

громадської думки. Як реакція на натурфілософію виникла софістика, що 

намагалася з’ясувати природу людського знання та критерії його істини. Ідея 

софістів про відносність істини закладає підґрунтя для подальших роздумів 

філософів про співвідношення знання та віри у формуванні громадської думки. 

Проте у цілому, їх підхід унеможливлював систематизацію явищ дійсності, що, 

закривав шлях до цілісного розуміння феномена громадської думки та виявлення 

його закономірностей.  

Філософами ж періоду античності було зроблено принциповий крок уперед 

щодо осмислення таких питань, як визначення істинності та хибності, тотожності і 

різниці, сутності та уявності, образу і симулякру, справедливості і 

несправедливості, рівності та нерівності, розумоосяжного і чуттєвого. Вони 

наголошували на необхідності об’єднання колективної спільності людей заради 

суспільного блага та можливості повноцінного життя у державі-полісі. Важливий 

внесок у розвиток філософської думки про природу формування громадської думки 

здійснив Сократ. Як стає відомо із творів його учнів, він вважав, що найкращим 

способом формування громадської думки є діалог. Він зазначав, що «від душі до 

душі» в процесі комунікації народжується єдність та порозуміння [44, с. 164].  

Цінним здобутком у осмисленні ґенези феномена громадської думки в період 

античності також є виявлення критерію для визначення суб’єкта формування 

громадської думки, осмислення якого породило два основних шляхи подальшого 

розвитку філософських уявлень про цей феномен. А саме: 1) громадська думка – це 
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думка більшості соціальних суб’єктів; 2) громадська думка – це думка мудрих 

людей.  

Сократ наполягав на цінності існування істинного знання. Він вважав, що 

думка мудрих людей цінніше за думку більшості, що відкрило перший шлях 

подальших філософських роздумів про природу походження суб’єктів формування 

громадської думки. На цьому ж твердженні будував власну гносеологічну 

концепцію учень Сократа Платон, який відрізняв знаючого від наслідувача тим, що 

останній потурає нерозумному початку душі, яка сповнена суперечностей, а думки 

його нічим не відрізняється від сліпого, що йде дорогою [153, с. 262].  

Платон звертав увагу на природу формування громадської думки, яку вбачав 

у формування індивідуальної думки. Він ототожнював думку із віруванням, 

емпіричним спостереженням, з повсякденним досвідом, разом із тим, не відносив 

думку до ірраціонального та чуттєвого. Замість цього він знаходив їй місце між 

знанням та не знанням. У діалозі «Тімей» він зазначає, що думка має особливу 

природу: розум народжується від настанови, тоді як істинна думка – від 

переконання. Вона формується несвідомо, здатна до трансформації і, на відміну від 

розуму, дана кожній людині [153, с. 455]. 

Особливо цінним для нашого дослідження у творах Платона є звернення уваги 

на роль практики та досвіду у формуванні громадської думки. Філософ пише, що в 

основі гармонічного розвитку полісу повинно знаходитися виховання докси. Через 

практику вона перетворюється у традицію, яка відтворюється у діях і прагненнях 

наступних поколінь [153, с. 445]. Також Платон звертав увагу на наслідування, 

імітацію, копіювання у людському пізнанні. Він виклав розуміння природи і 

сутності «симулякра» та ввів поняття «мемезис», коли намагався відділити істинне 

від хибного. У своїх працях філософ підкреслював, що симулякр – це не хибна 

копія, адже хибна копія має образ, який є подобою до чогось. Симулякр же у 

підґрунті не має нічого реального, є формою, що не має змісту, «копією копії» [141, 

с. 312].  

Другий шлях філософських роздумів про природу суб’єктів формування 

громадської думки відкриває учень Платона Аристотель. Основою для розвитку 
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громадської думки він вважав думку більшості. Особливо важливою для нашого 

дослідження є ідея філософа про те, що соціальні суб’єкти можуть бути активними 

учасниками державотворчого процесу, їх дії – це свобода від поневолення, а від їх 

думки залежить гармонія у суспільстві та загальне благо.  

Появу ідеї громадянського суспільства пов’язують також саме із працями 

Аристотеля. Модель гармонійного функціонування громадської думки за 

Аристотелем передбачає підвищення рівня свободи діяльності, а також 

необхідність встановлення законів для підтримки стійкого державного ладу і 

збереження середнього рівня добробуту, знижуючи рівень чвар та захищаючи 

проти державних переворотів у суспільстві.  

У творі «Політика» Аристотель вказав на значення суспільного інтересу, який 

є єднальним чинником суджень соціальних суб’єктів та стимулом для 

перетворення їх у могутню силу громадської думки [6]. На цю, чи не найголовнішу 

особливість, звертають увагу і римські філософи. Наприклад, Цицерон, вслід за 

Аристотелем, віддавав належне участі народу в соціальному управлінні. Однак, на 

відміну від Аристотеля, для нього держава мала не природне, а договірне 

походження, а тому і влада постає не як наслідок природи людини, а як система 

міжособистісних домовленостей, що утворює єдине ціле окреме правове утворення 

[234, с. 248].  

Отже, у період Стародавнього світу закладається основа формально-логічного 

мислення, розвитку суб’єкт-об’єктного типу зав’язків та відносин, окреслюється 

коло гносеологічних, онтологічних, праксеологічних, аксіологічних та 

комунікативних проблем у дослідженні феномена громадської думки. Проблема 

філософського обґрунтування феномена громадської думки в контексті взаємодії 

держави і громадянського суспільства базується на дослідженні відносин 

панування і підпорядкування. Ці відносини стають причиною пригнічення прояву 

громадської думки в суспільстві, відведення панівної ролі державній думці, що дає 

підстави визначати цей історичний період, як етап формування уявлень про 

громадську думку в контексті передконфліктної стадії взаємозв’язку держави і 

громадськості. Відносини між носіями влади та громадськістю формуються на 
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підґрунті родових традицій, етико-моральних приписів (конфуціанство), 

законодавчих приписів (легізм), принципу невтручання (моїзм, даосизм), принципу 

системності виховання (Платон), принципу об’єднання колективної спільності на 

основі територіального показника (Аристотель, Платон), принципу згоди 

(Цицерон).  

Зародження конфліктних відносин держави і громадянського суспільства 

відбувається у період Середньовіччя та Відродження. На цьому історичному етапі 

стає вираженою проблема суперечності між потребами соціальних суб’єктів як 

носіїв громадської думки та можливістю їх задовольнити у межах взаємовідносин 

із суб’єктами формування громадської думки. У Середні віки мислителі 

приділяють увагу аксіологічному аспекту формування громадської думки. 

Філософські проблеми розглядаються через призму віри в Бога, тому істинною стає 

його думка, всі інші – її копією. Принцип рівності, проголошений у релігійно-

філософських творах, створює підґрунтя для формування уявлень про необхідність 

індивідуальних зусиль у просуванні ідеї у маси. Вірування набувають впливу на 

масову свідомість та стають способом покірності громадськості владі, а світської 

влади – церкві.  

Цю ідею знаходимо у творах А. Аврелія, який не заохочував до змін в 

громадській і політичній системі, як непорушний природний порядок, 

встановлений Богом. У праці «Про Град Божий» він наполягав на необхідності 

підкорення та служіння людської держави Божій, адже держава виникла як 

утримувач гріховних людських дій [1, с. 218].  

На відміну від нього, Т. Аквінський підтримував ідею про створення держави 

і громадянського суспільства незалежно від людської гріховності. Як зазначає 

А. Карась, держава для нього виступала, як самодостатня громада або соціальність 

[81, с. 33]. Відповідно Т. Аквінський звертає увагу на поведінковий аспект 

громадської думки і вказує, що під дією вольових зусиль соціальних суб’єктів 

державна думка може змінюватися [5, с. 243].  

Ідея про виняткове значення громадської думки в розвитку державно-владних 

відносин висвітлювалася також у діяльності І. Солсберійського, в працях якого 
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акцентується увага на свободі вираження конструктивної критики діям керівних 

верств і толерантності до думки іншого. Він став першим, хто застосував поняття 

громадської думки для позначення моральної підтримки дій парламенту в ІІ 

половині ХІІ століття [280, р. 152].  

Ідеї започатковані І. Солсберійським були розвинуті у працях філософів 

гуманістичної течії філософської думки (Л. Бруні, М. Пальміері, А. Рінуччіні). 

Наприклад, Л. Бруні, як і його послідовники, наполягали на розповсюдженні 

демократичних засад в політичному і суспільному житті. У тексті «Введення у 

науку про мораль» він звертає увагу на громадську думку народу, підкреслюючи 

значення свободи для демократії та рівності громадян у державно-владних 

відносинах [183, с. 68-89].  

Незадоволення соціально-економічними умовами в цей період зумовлює 

розвиток ідеї справедливого безкласового суспільства – утопічного соціалізму. 

Головним стає безкорисливе служіння спільній справі та слідування державним, а 

не релігійним порядкам. Тому громадська думка у працях філософів цього періоду, 

а саме Т. Мора і Т. Кампанелли, пов’язана з мораллю і може бути засобом 

посилення морального впливу. У їх творах зазначається, що завдяки прояву 

громадської думки відбувається активна боротьба із невдячністю, злостивістю, 

зарозумілістю, лінощами, розпустою [132, с. 140-146].  

Нові ідеї про феномен громадської думки в контексті взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства у соціальному та політичному житті вносить 

Н. Макіавеллі, який визначає роль почуттів народу у формуванні громадської 

думки. У своєму трактаті «Володар» він вказував на користь страху для управління 

державою, наводив характеристики динамічності і мінливості громадської думки. 

Філософ зазначає наступне: «народи за своєю природою вкрай непостійні, і якщо 

часом і легко буває переконати їх у чомусь, то утримати їх в цьому переконанні 

надзвичайно важко» [118, с. 38]. Зважаючи на це, він рекомендує володарю 

надавати своїм діям зовнішній відбиток величі, щоб його рішення здавалися 

непорушними. Практичні рекомендації філософа зумовлюють існування механізму 

соціально-психологічного впливу на сукупність уявлень соціальних суб’єктів про 



32 
 

навколишній світ, хоча і не розглядають методи протидії соціально-

психологічному маніпулюванню громадською думкою.  

Таким чином, на етапі розвитку уявлень про громадську думку в контексті 

зародження конфлікту між державою і суб’єктами громадянського суспільства 

відбулися структурні зміни у суспільстві. Зріс рівень насильницьких дій щодо тих 

соціальних суб’єктів, які є незгодними із думкою привілейованих суб’єктів 

формування громадської думки (носіїв релігійних ідей). Теоретичні уявлення про 

громадську думку носять теологічний характер. Визначається роль моральної 

оцінки як основи формування громадської думки (А. Аврелій), виявляється роль 

поведінкового аспекту громадської думки, що постає як людська свобода волі 

(Т. Аквінський, І. Солсберійський). У епоху Відродженні актуалізується 

дослідження свободи діяльності у державотворчих процесах: звертається увага на 

участь соціальних суб’єктів у здійсненні верховної влади (Л. Бруні), запровадження 

виборчої системи та слідування державним порядкам (Т. Мор), регулювання 

відносин панування і підпорядкування засобами посилення морального впливу 

(Т. Кампанела), засобами соціально-психологічного впливу (Н. Макіавеллі). 

Прискорення темпів обміну інформацією у індустріальному та 

постіндустріальному суспільстві руйнують систему відносин панування та 

підпорядкування. Це слугує розвитку громадянського суспільства та прояву 

конфліктних відносин із державою. У цей період набуває актуальності проблема 

самоідентифікації та соціалізації соціальних суб’єктів, індустріалізації, 

інформатизації, глобалізації суспільства, пошуку співвідношення між означуючим 

і означуваним, тим самим та іншим, реальністю та фантазмами, істинним і хибним.  

Перша фаза цього періоду характеризується інтересом до ліберальних ідей. 

Одним із основоположних запобіжних засобів протидії маніпуляції громадською 

думкою стає принцип свободи та рівності. Він служить концептуальною основою 

для виявлення природи громадської думки, що ми знаходимо у працях Ж. Руссо, 

Дж. Лока, І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля та інших філософів. 

Новий час пов’язаний із переосмисленням сутності понять «держава» і 

«громадянське суспільство», які в цей період отримують остаточну автономію у 
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соціально-гуманітарних та філософських дослідженнях. Виділена Ж. Боденом та 

підхоплена його послідовниками ідея про підпорядковану роль держави по 

відношенню до громадянського суспільства протиставляється теоретичній моделі, 

за якою саме держава слугує пріоритетним способом суспільного життя на відміну 

від інших форм, а отже і громадянського суспільства [177]. Філософ наголошував 

на недоторканості приватного життя, що в подальшому послугує важливим 

підґрунтям для розвитку ідей щодо утвердження прав і свобод більшості та 

розвитку концепції громадянського суспільства, зокрема в роботах Ж. Ж. Руссо.  

Ж. Руссо побачив у прояві громадської думки існування співвідношення волі 

народу та легітимності влади, а також звернув увагу на те, що несвідомий процес 

формування громадської думки може породжувати у суспільній свідомості 

соціальних суб’єктів хибну думку [175, с. 83]. 

Про вплив хибної думки на соціальне буття розмірковував Ф. Бекон, який 

виводить поняття людської свідомості із зовнішнього світу. Його дослідження 

підштовхують до твердження, що прояв громадської думки не здатний відповідати 

реальній картині дійсності. Його твердження, що почуття не можуть бути мірою 

всіх речей, стають основою для порівняння процесу вироблення понять із нерівним 

дзеркалом, що змінює хід променів залежно від форми [11, с. 73-74]. Людський же 

дух оволодівають придбані та вроджені ідоли (ідоли печери, роду, площі, театру), 

а тому, цим можуть скористатися можновладці у власних інтересах.  

Т. Гоббс також наполягав на тому, що люди не знають істинності буття і 

причин дійсності, тому вони схильні до припущень та звернення до авторитетної 

думки [45, с. 141]. Філософ зазначав, що без влади, здатної тримати всіх у 

підпорядкуванні, соціальним суб’єктам стає складно прийти до спільної думки, 

тому виникає необхідність в узгодженні людських дій за допомогою створення 

громадського договору. У цій концепції суспільний договір постає як результат 

формалізації громадської думки. 

В концепції Дж. Лока громадська думка розглядалися в якості суджень 

соціальних суб’єктів, що формуються на основі здорового глузду та є засобом 

громадянського суспільства для контролю за діями держави. Дж. Лок зазначав, що 
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люди утворюють єдину спільноту, де кожен зрікається своєї виконавчої влади, яка 

йому належить за законом природи, і передає її суспільству. Таким чином, 

звільняється місце для розвитку громадянського суспільства [111, с. 176-181]. 

Раціоналісти вважали єдиним джерелом пізнання – розум, на основі якого 

пізнається світ, однак для цього необхідний відповідний метод [58, с. 16]. За 

Р. Декартом знання про світ набуваються саме із людського мислення. Сумнів, як 

його методичний науковий пошук, повертає спектр уваги до самого суб’єкта, а 

відтак рушить віру в авторитет більшості.  

У цьому напрямку визначних результатів дослідження набув Б. Спіноза, який 

звернув увагу на процес пізнання та формування суджень, спираючись на 

геометричний метод. Він доводить, що кожен громадянин має власну думку, 

незалежно від того, які закони приймаються владою. Водночас Б. Спіноза 

наполягає на тому, що прояв громадської думки може включати спотворену 

дійсність, адже згідно з його теорією, пізнання сформоване з ознак через думки не 

вчить відрізняти істинне від хибного, через підміну самих речей отриманими уявою 

враженнями [190, с. 51]. Людина усвідомлює свої дії, але не причини, якими вони 

визначаються. Тому, це підтверджує ідею про те, що у суспільній свідомості 

соціальних суб’єктів існує не тільки конструктивна, а й деструктивна думка, яка 

породжена хибами, які є вродженими або набутими. 

Таким чином, у цій фазі підкреслюється, що хиби, які виникають у 

громадській думці, мають природній характер, а тому їх можна свідомо долати. На 

цьому будують свої концепції представники класичної німецької філософії, адже 

аналізують проблему формування думки через поняття свободи волі.  

Філософ І. Кант виводить проблему взаємозв’язку індивідуального і 

суспільного з позиції визначення ролі та природи розуму. Він зазначав, що умовою 

порозуміння є звернення до суспільних відносин та цінностей, що постають у формі 

ідей і концепцій. Судження є формою ментальної активності, в процесі якої 

відбувається «поділ-світу-з-іншими» [81, с. 162]. Судження виникають під час 

набуття досвіду. Такі судження філософ назвав апостеріорними. Однак процес 

пізнання невіддільний від видів судження, які були сформовані до нього, тобто 
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апріорних суджень. Саме вони створюють фундамент для розширення пізнання про 

дійсність. За І. Кантом думка є «свідомим визнанням чогось істинним, недостатньо 

як з суб’єктивної, так і з об’єктивної сторони». Вона виступає певною сходинкою 

на шляху до набуття знань [79, с. 141]. 

У цьому із ним погоджується Г.В.Ф. Гегель, який зазначає, що думка 

позбавлена істинної основи, об’єктивної реальності [42, с. 292], а тому, як би 

серйозно не стверджувалось або не спростовувалось в ній щось, це ще не критерій 

того, що це справді важливо. Однак, на думку Г.В.Ф. Гегеля, в ній закладений 

певний пізнавальний потенціал, як «судження про загальні справи» соціальних 

суб’єктів [42, с. 353].  

У власній концепції Г.В.Ф. Гегель приділяє важливу увагу державі та 

громадянському суспільству, розглядаючи їх через взаємозв’язок категорій 

всезагального і особливого. Громадська думка для нього виступає як питання 

співвідношення категорій суб’єктивного і об’єктивного та визначається, як 

«формальна об’єктивна свобода» [42, с. 351]. Держава, при цьому, має законодавчу, 

урядову і народну владу, завдяки якій формується політична свідомість, що складає 

емпіричну та чуттєву частину формування громадської думки в суспільстві. За 

об’єктивно-ідеалістичною концепцією громадської думки Г.В.Ф. Гегеля 

виділяється об’єкт (зміст), суб’єкт та носій громадської думки [42]. Філософ 

відкриває широкий пласт знань про формування громадської думки, що просуває 

розвиток знання про громадську думку на вищий рівень. Він глибоко розглядає 

єдність у думках суб’єктів, однак не зупиняється на тому, як формується єдність і 

порозуміння між соціальними суб’єктами. Важливим тут для нього є поняття «духу 

народу», що складає основу соціальної єдності та поняття «відчуження», яке 

позначає невдалу ідентичність індивідуальної волі з духом народу.  

У другій фазі цього періоду остаточно закріплюється демократична 

спрямованість в осмисленні держави і громадянського суспільства, що обумовлює 

посилення їх взаємозв’язку на правових засадах. Продовжує досліджуватися 

взаємозв’язок індивідуальних і суспільних інтересів у державотворчій буттєвості, 

дослідники розглядають проблему співвідношення емоційно-чуттєвого і 
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раціонального, хибного та істинного у відображенні дійсності, залежність 

формування громадської думки від досвіду та груп суб’єктів. У цій фазі хиби у 

громадській думці пояснюються формуванням їх у суспільній свідомості під 

впливом соціального буття.  

Ліберальні ідеї, які послідовно розвивалися в працях філософів епохи 

Просвітництва і Нового часу, знайшли розвиток у науковій творчості 

Р. Даля, Й. Шумпетера та інших прихильників ліберально-демократичної традиції. 

Творці цієї концепції наголошували на необхідності зниження ролі держави та 

збільшення центрів влади і прийняття політичних рішень. Така позиція 

підтримувала баланс інтересів, сприяла створенню простору для вираження прав і 

свобод соціальних суб’єктів. Із розвитком суспільства, відбулося збільшення 

чисельності груп впливу на державотворчі процеси, що живило розповсюдження 

критики цієї моделі та створювало загрозу для рівноваги у забезпеченні інтересів. 

Це стало загрозою деформації прозорого процесу прийняття рішень та 

делегітимізації влади.  

Розвиток економічних відносин, поява масових організацій, політичних партій 

та профспілок встановили тісне взаємопроникнення сфер державного управління і 

приватного підприємництва. Тому постала необхідність розповсюдження іншої 

теорії, згідно з якою необхідним було встановлення угоди між суб’єктами впливу. 

Г. Вярда пише, що через розвиток солідарності, групової ідентичності, спільності 

був сформований «природній корпоративізм», що згодом перейшов у сучасну 

ліберальну форму [282, р. 9]. Представники ліберального корпоративізму 

наголошують на ідеї створення угоди, соціального договору між профспілками, 

бізнесом і державою. І хоча, на нашу думку, така ідея в теоретичному плані є 

ефективною, на практиці вона швидко втрачає межу та перетворюється у свою 

бюрократичну і олігархічну форму. Однак саме розуміння таких загроз стає 

причиною розвитку наукового знання та необхідності у заповненні прогалин щодо 

пізнання особливостей прояву масової та суспільної свідомості.  

Якщо на попередній фазі розвитку уявлень про феномен громадської думки 

актуальними були критичні думки щодо ролі релігійної свідомості та необхідності 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
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розвитку свободи волі, важливий внесок у дослідження сутності феномена 

ідеології, суспільної свідомості та комунікативного аспекту формування 

громадської думки вніс К. Маркс, який визначав людську сутність як ансамбль 

соціальних відносин, підкреслюючи діалектичність її особистісних характеристик 

[119, с. 37]. Логічним продовженням даної тези є й те, що суспільство являє собою 

продукт взаємодії людей, а громадянське суспільство є основою будь-якої держави 

[270, р. 133]. Тобто за даної теоретичної моделі джерелом розвитку громадської 

думки виступають соціальні зв’язки та взаємовідносини.  

К. Маркс наголошував, що соціальні суб’єкти можуть бути охоплені ілюзіями, 

породженими соціальним буттям. Для пояснення самообману, створення ілюзій 

щодо себе він вводить поняття «пра-форми», «перетвореної форми». Філософ 

наголошував, що в суспільстві відбувається ідеологізація свідомості, що 

породжується людиною як носієм соціального досвіду. Як зазначає Н. Черняк, суть 

феномена ідеологізації за К. Марксом полягає в тому, що ідеологія зводить 

справжнє, дійсне становище справ до його уявного змісту, перетворюючи думки в 

самостійні сутності. Ці сутності наділяються незалежним існуванням і 

підкоряються тільки своїми власними законами. Ідеологія може вважатися 

істиною, але такою не бути [239, с. 127].  

Пасивне сприйняття дійсності нав’язується соціальним суб’єкта існуванням 

ідеологічних стереотипів. У цьому контексті також необхідно згадати висновки 

досліджень З. Фрейда, Е. Фромма, К. Юнга. Дослідники вказували на формування 

думки під  впливом несвідомих чинників, емоцій розгубленості, беззахисності [228; 

249]. 

Наступна фаза цього періоду включає філософські та соціально-гуманітарні 

уявлення, що набули вияву під впливом розвитку постіндустріального суспільства. 

Дослідники цієї фази констатують втрату зв’язку соціальних суб’єктів із 

реальністю, втрату свободи волі, що зумовлює розвиток механізму зовнішнього 

впливу суб’єктів формування громадської думки на соціальних суб’єктів. Хибна 

думка у цій фазі визначається як неусвідомлений результат усвідомленої зміни 

думки під дією зовнішнього впливу суб’єктів формування громадської думки. У 
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цій фазі взаємодія держави і громадського суспільства характеризується переходом 

від вираженої стадії конфлікту до латентної стадії, де конфлікт носить прихований 

характер.  

Актуалізується проблема дисфункціонування механізмів передачі інформації 

у соціальному просторі та віртуалізація суспільства, існування симулякрів, 

деформація комунікативного процесу [8; 14; 18; 36; 120; 232], досліджується 

феноменологічний та герменевтичний аспект розуміння та порозуміння [25; 39; 56; 

170]. Наголошується, що громадська думка широких верств суспільства має 

обмежений вплив на політичні процеси через недостатній рівень її компетентності 

[109; 138; 159]. Проблема набуття цифрового характеру масових технологій впливу 

пов’язується із широким використанням соціальних мереж та електронних ЗМІ 

[263; 264; 271], а інформаційний та психологічний вплив у соціальних мережах стає 

стратегією управління, є частиною військових операцій та процесу ведення 

віртуальних війн [46; 55; 121; 156; 162]. 

Ґенеза осмислення феномена громадської думки у вітчизняній літератури 

базується на дослідженнях радянської школи філософії. Науково-дослідницьку 

лінію розгляду громадської думки через її значення у соціально-політичному житті 

систематизували радянські автори [41; 51; 53; 54; 90; 222], які розглядали феномен 

громадської думки на основі класово-партійного підходу у соціалістичному 

суспільстві. Визначних досягнень у даній сфері здобув Б. Грушин, який ввів 

поняття «громадська думка» у СРСР [53] та А. Уледов, який виділив стадії 

формування громадської думки [222]. 

В українській філософській традиції осмислення феномена громадської думки 

пов’язане з творчістю українських просвітників-гуманістів, розповсюдження ідей 

яких відбулось в умовах наростання гніту народу, посилення інтересу до культури, 

історії, української мови. Проблема співвідношення людини, суспільства і держави 

висвітлюється у роботах М. Драгоманова, І. Франка, М. Грушевського, 

В. Липинського, Д. Чижевського та інших. У своїх працях українські мислителі та 

практики державотворення досліджували ідеї соціальної та політичної свободи, 
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патріотизму, самоти і страждання, піднесення національної самосвідомості, 

пошуку чинників, які дозволяють набути ознак єдиного українського народу. 

На сучасному етапі розвитку філософських та соціально-гуманітарних уявлень 

про феномен громадської думки в контексті взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства внесок у дослідження взаємозв’язку держави і 

громадськості зробили: Д. Білокопитов [13], В. Воробйов [31], К. Кандагура [77], 

А. Карась [81], П. Козловски [86], Мазурик [116], Л. Мельник [127] та інші. 

Проблемні аспекти формування та функціонування громадянського суспільства 

досліджували: К. Величко [24], М. Калініченко [76] та деякі інші. Проблему 

державно-владних відносин у своїй працях висвітлювали: М. Братасюк [17], 

О. Макарова [117], В. Торяник [216].  

Окремі напрямки аналізу громадської думки були представлені у роботах 

таких дослідників: С. Безклубенка [10], Д. Гавра [37], Л. Городенка [48], 

О. Дмитренка [63], М. Калініченко [76], К. Кандагура [77], О. Кононенко [89], 

І. Костиря [91], Я. Легеза [104], Д. Наружний [135], О. Романенко [172], Л. Руженко 

[174], В. Полторака [156], С. Чавкіна [157] та інші. 

Для вивчення особливостей функціонування громадської думки в контексті 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства виявилися необхідними праці 

Л. Городенко [48], П. Горностай [49], Т. Єжижанської [70], І. Чайки [236], які 

досліджували проблему комунікації, а також свідомого і несвідомого у груповій 

взаємодії; дослідження В. Бебика [9], К. Величко [24], В. Воловика [28], 

В. Воронкової [32], В. Глазунова [43], М. Дмитренко [63], В. Карлової [82], 

О. Краснокутського [93], які аналізували проблеми державного і публічного 

управління; Н. Спиці [191] та Л. Мазур [115], які досліджували проблеми 

самоорганізації та глобалізації. 

 Отже, на етапі розвитку уявлення про громадську думку, що 

характеризується філософським та соціально-гуманітарним осмисленням 

феномена громадської думки в контексті конфліктної стадії взаємозв’язку держави 

і громадянського суспільства (Новий і Новітній час) знаходить розвиток ідея 

утвердження прав і свобод більшості, свободи волі і думки, дослідження в ній 
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співвідношення чуттєвого і раціонального, значення громадянського суспільства у 

відносинах із державою, ідея можливості пізнання людиною дійсності, в 

залежності від якої розкриваються причини звернення до авторитетної думки. У 

Новітній час уявлення про громадську думку диференціюються залежно від 

відношення до особистості в контексті соціальних відносин у системі формування 

громадської думки. Громадська думка розглядається, як результат діяльнісної 

взаємодії соціальних суб’єктів та як несвідоме утворення, що має ірраціональну 

природу, недостатній рівень компетентності, духовне підґрунтя, що породжує 

проблему соціального впливу та програмування суспільної свідомості. 

Підводячи підсумок першого підрозділу можна зазначити, що розвиток 

уявлень про феномен громадської думки характеризується: виокремленням 

поняття «громадська думка» в особливу область людського знання; дослідженням 

суб’єктів громадської думки; розглядом трактувань поняття через певні галузеві 

дослідження та як соціального феномену; дослідженням зростаючої ролі 

громадської думки у державно-владних відносинах, соціально-політичному житті 

суспільства; розглядом умов формування громадської думки та впливу на неї 

зовнішніх і внутрішніх чинників; залежністю від суспільних змін та чинників 

впливу. Дослідники громадської думки у різні історичні епохи вказували на роль 

держави і громадянського суспільства у її формуванні. Зокрема, що ефективність 

державного управління залежить від ступеня довіри громадськості щодо дій 

держави. У різні періоди її виробленню сприяло впровадження традицій, ритуалів 

(що характерно для Стародавнього світу), релігійних догм (Середньовіччя), 

здійснення морального впливу (Відродження, Нового часу), застосування низки 

технологій маніпулювання свідомістю (Новітній час).  

Теоретичні моделі громадської думки можна розподілити за двома основними 

підходами до змісту цього феномена: ті, що визначають громадську думку 

спираючись на поняття соціального буття та ті, що розглядають громадську думку 

через поняття суспільної свідомості. Серед особливостей теоретичних моделей 

першого типу наступні: 1) соціальні суб’єкти формують громадську думку; 2) 

громадська думка залежить від груп суб’єктів; 3) соціальні умови визначають 
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особливості формування оціночного судження; 4) визнається принцип 

детермінізму у формуванні та розвитку громадської думки; 5) досліджується 

громадська думка через взаємозв’язок особистого і всезагального, індивідуального 

і колективного; 6) увага приділяється таким характеристикам громадської думки, 

як інтенсивність поширення, стабільність, конфліктність. Особливостями другого 

типу є: 1) громадська думка впливає на поведінку соціальних суб’єктів; 2) 

громадська думка залежить від «духу часу»; 3) громадські судження, життєві 

позиції соціальних суб’єктів формують буттєвість; 4) досліджується ціннісна 

природа громадської думки; 5) досліджується громадська думка через 

взаємозв’язок свободи діяльності і необхідності порядку, заснованого на 

авторитеті; 6) акцент робиться на історичних, часових, територіальних 

особливостях громадської думки; 7) концепції базуються на розкритті місця 

громадської думки у масовій свідомості. 

У теоретичних моделях першого типу: 1) визначається соціологічний підхід 

до розкриття феномена; 2) досліджується комунікативна, когнітивна природа 

громадської думки; 3) досліджується поняття суспільної гласності, відкритості, 

громадянськості; 4) концепції базуються на визначенні ролі громадської думки у 

соціальних дослідженнях, в рамках виборчого процесу, в дослідженні політичних 

технологій тощо; 5) висвітлюється зовнішня сторона громадської думки; 

6) головною умовою існування громадської думки є поділ соціальних суб’єктів на 

групи пануючих і підпорядкованих; 7) за визначенням громадська думка 

відображає дійсність та є одним із елементів прийняття рішень на всіх рівнях 

управління. 

У теоретичних моделях другого типу: 1) визначається соціально-

психологічний підхід до розкриття феномена; 2) розкриваються поняття настрою 

суспільства, соціальних впливів; 3) наводиться індивідуалістичне пояснення 

громадської думки; 4) висвітлюються особливості внутрішньої структури 

громадської думки; 5) головною умовою існування громадської думки є загальна 

воля; 6) за визначенням громадська думка не здатна відповідати реальній картині 
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дійсності та є сукупним оціночним судженням соціальних суб’єктів, що може 

підлягати зовнішньому впливу. 

На підставі аналізу розвитку уявлень про громадську думку, переходимо до 

визначення сутності феномену громадської думки та змісту поняття, що його 

позначає у наступному підрозділі даної роботи. 

 

1.1. Сутність феномена громадської думки та зміст поняття, що його 

позначає 

Не дивлячись на дослідницький інтерес до проблеми вивчення громадської 

думки, теоретики мають численні дискусії щодо її тлумачення. Так, наприклад, 

дослідники визначають громадську думку як одне із масовидних явищ психіки 

[137, с. 79], занадто розширюючи уявлення про неї, що споріднює її із соціальними 

установками, чутками, суспільним настроєм, не розмежовуючи їх. Утім, віднесення 

громадської думки до явищ ідеального характеру спрямовує наукові розвідки 

пошуку природи громадської думки у духовній площині.  

Основою духовного життя суспільства та найвищим рівнем розвитку людської 

психіки є суспільна свідомість, яка позначається, як «сукупність ідеальних форм 

(понять, суджень, поглядів, почуттів, ідей, уявлень, теорій), які охоплюють і 

відображають соціальне буття, все різноманіття суспільних відносин, вироблених 

людством в процесі освоєння природи і суспільної історії» [181, с. 181].  

Наукові розвідки знавців громадської думки спрямовані на виявлення її місця 

у структурі суспільної свідомості. Дослідники розглядають громадську думку, як 

елемент буденної свідомості [10], визначають її, як стан суспільної свідомості [54, 

с. 51], стан масової свідомості [102, с. 106], як масову свідомість в чистому вигляді 

[53, с. 164]. Ці формулювання, хоч і дещо дезорієнтують у знаходженні єдиного 

визначення громадської думки, але вказують на взаємозв’язок у її основі 

індивідуального і надіндивідуального, раціонального та ірраціонального, 

статичного і динамічного. 

Одну із причин спорідненості думок соціальних суб’єктів слід шукати у 

взаємозв’язку громадської думки із масовою свідомістю. Ознакою масової 
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свідомості також є ірраціональність, що виражається у здатності соціальних 

суб’єктів до ефекту «зараження», функціонування на рівні підсвідомості [54, 

с. 254].  

Громадська думка на етапі формування та становлення має виражену 

різнорідність складу, імовірний і ситуативний характер. Існування громадської 

думки пов’язується із несвідомими механізмами витіснення, ідеалізації та 

перенесення. Включення цих механізмів сприяє формуванню переконання, як 

упевненої думки, заснованої на емоційно-чуттєвій основі. 

Ефект вираження спільних емоцій та неусвідомленого спостереження за 

думками інших соціальних суб’єктів має глибоке коріння і пояснюється генетично 

обумовленою необхідністю виживання в складних природних умовах. Як 

зазначають дослідники, соціальні суб’єкти за своєю природою відчувають зв’язок 

з іншими соціальними суб’єктами, любов до згоди, образу на недовіру, почуття 

соціальної справедливості і несправедливості. За концепцією самості Ч. Кулі 

соціальні суб’єкти відносяться до чогось так, як на це дивляться інші і, відповідно 

виражають однотипні реакції [98, с. 189-190].  

Важливу роль у процесі набуття переконань відіграє почуття віри. У 

філософському словнику віра визначається, як здатність сприймати непідтверджені 

практичним або пізнавальним досвідом знання, цінності, норми та ідеали як 

істинні, автентичні характеристики об’єктивної реальності [225, с. 92]. Під впливом 

вірування ідеальні форми (поняття, судження, погляди, почуття, ідеї, уявлення, 

теорії), сприймаються соціальними суб’єктами як безумовні, ірраціональні, тобто 

ті, що не піддаються критиці.  

Соціальні суб’єкти повинні повірити у правильність і потрібність інформації, 

яку вони передають. Тому її повинен проголосити той, хто викликає довіру, кому 

довіряють [182, с. 99]. Носій такої ідеї має вплив на соціальних суб’єктів, однак, 

коли його авторитет підривається, на зміну вірі приходить зневіра, і тоді дії і думки 

соціальних суб’єктів формалізуються у ритуали і згодом зовсім втрачають 

актуальність. Відтак повага до будь-чого руйнується. 
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Емоції пов’язані з емоційним реагуванням та формуванням відповідного 

відношення до подій, фактів, явищ дійсності. Ми погоджуємося із Б. Додоновим, 

який пов’язує емоції із соціальним буттям. Як зазначає дослідник, емоції в процесі 

еволюції були необхідні для того, щоб порівнювати і відрізняти, що є корисним, а 

що шкідливим, безпечним і небезпечним, значним і незначним. Це давало змогу 

мобілізувати свої зусилля для порятунку власного життя у складних обставинах 

[64, с. 46]. У сучасних умовах цей ефект зберігся і тому соціальні суб’єкти 

формують оцінку дійсності, спираючись на попередньо отримані емоції як 

емоційне узагальнення свого досвіду.  

До цього твердження у сучасних соціальних умовах близька теорія класових 

почуттів Дж. Барбалета, що допомагає спрогнозувати емоційне ставлення 

соціальних суб’єктів, залежно від того, наскільки соціальні суб’єкти володіють 

владними ресурсами [257]. Високий статус і авторитет соціальних суб’єктів 

стимулює до більш лояльного ставлення до несправедливості у соціальному бутті, 

тоді як низьке матеріальне становище викликає бурхливу емоційну реакцію на 

протиправні дії з боку можновладців, що руйнує їх авторитетний статус. 

Як бачимо, емоційне забарвлення відіграє важливе значення у формуванні та 

становленні громадської думки, адже підкреслює значущість явища, події, факту 

дійсності для соціальних суб’єктів, сигналізує про необхідність забезпечення їх 

посталих потреб та інтересів, допомагає у мобілізації і згуртованості зусиль для 

вираження оціночного судження. Емоційний бік громадської думки – це перше, що 

можна досить наочно визначити при аналізі ставлення соціальних суб’єктів до 

соціального буття та інтерпретувати чи спрогнозувати дії соціальних суб’єктів 

залежно від сформованого оціночного судження.  

Крім того, емоції стають першим, що підпадає під маніпулятивний вплив під 

час тиску на громадську думку. Однак емоційно-чуттєвий компонент не є єдиним 

у структурі громадської думки. Цим відрізняється громадська думка, наприклад, 

від суспільного настрою.  

Суспільний настрій, як і громадська думка, може мати спільний суб’єкт та 

бути спрямований на один і той самий об’єкт. Однак суспільний настрій, на відміну 
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від громадської думки, не містить раціональний та поведінковий компонент у своїй 

структурі. Він охоплює інстинкти, емоції, відчуття, тоді як громадська думка – 

елементи суспільного настрою плюс ціннісне відношення, що набувається в 

процесі раціонального осмислення соціального досвіду та проявляється у діях 

соціальних суб’єктів. Ми погоджуємося з О. Васильченко, що громадська думка 

значно ширше, по своєму розумінню ніж суспільні настрої, а вони можуть 

розглядатися як її елемент [21, с. 199].  

Б. Грушин зазначає, що громадську думку слід розглядати як плюралістичне 

утворення, що має внутрішню єдність [54]. Вона більша за суму індивідуальних 

думок. Водночас формування громадської думки не можливе без індивідуальної 

думки соціальних суб’єктів. У «Філософському енциклопедичному словнику» за 

редакцією В. Шинкарука індивідуальна думка трактується, як «частина процесу 

мислення, або його результат, зміст, ідея» [225, с. 176]. У більш вужчому значенні 

«Короткий психологічний словник» визначає її, як «судження, що виражає 

відношення до чогось» [176], а «Етимологічний словник української мови», 

пояснює її дієсловами «вагатися», «сумніватися» [69, с. 144]. Часто науковці 

замість терміну «думка» використовують термін «погляд» [145], що визначається, 

як «думка, судження про що-небудь» [23, с. 1004].  

Саме індивідуальна думка дає уявлення про один із сутнісних компонентів 

громадської думки, а саме оціночне судження, що розуміється дослідниками як 

форма мислення, в якій за допомогою зв’язку понять стверджується або 

заперечується що-небудь про будь-що [29, с. 109]. Підтвердженням цьому є 

визначення громадської думки, що надається у словнику-довіднику за редакцією 

Г. Ложкіна, де зазначається, що громадська думка – це «найбільш типове судження 

більшості населення про людей та їхні дії, про особливості одного з членів групи, 

його вчинки, характер тощо» [165, с. 21]. Однак дане визначення звужує 

громадську думку до оцінки, розкриваючи уявлення тільки про один із її сутнісних 

елементів. Розглядаючи оціночне судження у громадській думці як приховане чи 

явне ставлення, оцінку, ми звертаємо увагу на те, що вона формується до чогось 

конкретного, матеріального, буттєвого. Тобто хоча громадська думка є формою 
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суспільної свідомості, вона проявляється у соціальному бутті, пов’язана із 

ставленням, що склалося у конкретно наявній ситуації.  

Соціальні філософи визначають соціальне буття, як реальний процес 

життєдіяльності людей у всьому різноманітті її проявів, що усвідомлюється тими 

соціальними суб’єктами, які його здійснюють – окремими особистостями, класами, 

іншими, більш дрібними соціальними групами, суспільством і людством [181, 

с. 87]. Відповідно важливу роль у формуванні громадської думки мають соціальні 

суб’єкти. Для того, щоб громадська думка стала поширеною, ідея повинна бути 

артикульована, проявлена і розповсюджена. Для реалізації механізму 

функціонування громадської думки необхідно, щоб відбувався обмін 

індивідуальними думками соціальних суб’єктів в процесі комунікації. 

В. Воронкова зазначає, що якими є сформовані відносини в суспільстві, таким 

є і середовище [32, с. 71]. Для того, щоб розкрити значення суб’єктів формування 

громадської думки, необхідно звернути увагу на середовище, де здійснюється їх 

життєдіяльність. З цією метою розглянемо природу походження словосполучення 

«громадська думка».  

Словосполучення «громадська думка» має іноземне походження. У 

словосполученні «public opinion» ключовим є англійське слово «public», що 

перекладається як «громадський», «суспільний», «публічний», «колективний». Зі 

всіх тверджень до визначення громадської думки, на нашу думку, ближче за 

змістом поняття «громадський». С. Ожегов та Н. Шведова розкривають поняття 

«громадський» у досить вузькому значенні, визначаючи його, як «той, який має 

відношення до роботи, діяльності по добровільному обслуговуванню політичних, 

культурних, професійних потреб колективу» [140, с. 440]. Тлумачний словник 

сучасної української мови під редакцією В. Бусела визначає поняття 

«громадський», як «те, що виникає, відбувається у суспільстві або стосується 

суспільства, пов’язане з ним» [23, с. 199], таким чином, занадто розширюючи це 

поняття. Визначення, які наводяться вище, не розкривають різницю між поняттями 

«громадський» та «соціальний», тому створюють плутанину у розумінні таких 

понять, як «громадська думка» і «суспільна думка». Тим паче, що у англійській 



47 
 

мові поняття «рublic оpinion» може перекладатися, як «суспільна думка», так і як 

«громадська думка». Серед українських дослідників питання тотожності понять 

«громадська думка» і «суспільна думка» також не достатньо обґрунтовано. 

Наприклад, І. Костиря визначає суспільну думку, як узагальнення поглядів 

більшості людей [91, с. 344], що не наближує до розуміння сутності даного явища, 

однак прирівнює визначення поняття «суспільна думка» до поняття «громадська 

думка». 

На нашу думку, поняття «соціальний» ширше за поняття «громадський». 

Терміни «громадський», «громадськість», «громада», підкреслюють значення 

життєвого простору для особистості та групи, що має загальні ознаки, є джерелом 

життєдіяльності, самоорганізації, центром набуття досвіду, норм та цінностей. На 

відміну від суспільства, за визначенням дослідників, ознаками громади є: 

спільність території, на якій проживають соціальні суб’єкти, наявність взаємодії та 

спілкування між членами громади, цілісність і сталість громади як певного єдиного 

цілого, автономність і самодостатність, самоуправління, саморегуляція, 

саморозвиток, здатність підтримувати та відтворювати високу інтенсивність 

внутрішніх зв’язків, певний рівень розвитку культури з усталеною системою норм, 

цінностей, які покладені в основу соціальних зв’язків між людьми [148, с. 17]. 

Таким чином, на нашу думку, звертаючи увагу на більш тісний взаємозв’язок між 

соціальними суб’єктами, який проявляється не тільки у сумісній життєдіяльності, 

а й у існуванні спільних норм, цінностей, інтересів серед групи людей, визначення 

«рublic оpinion» необхідно досліджувати саме через поняття «громадськість», як 

активне соціальне утворення та «громада», як соціальна спільність та форма 

самоорганізації соціальних суб’єктів, що становить сукупність стійких зв’язків цієї 

спільності. Спираючись на визначення цих понять можна зробити висновок, що 

громадська думка є відкритою системою, яка утворює складну сукупність 

елементів, що самоорганізовуються та саморозвиваються.  

Громадська думка формується не усвідомлено для соціальних суб’єктів, однак 

її результат, а саме сформовані судження соціальних суб’єктів є усвідомленими. 

Вони утворюються на основі взаємодії соціальних суб’єктів, які, по своїй суті, є 
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складними елементами, адже їх поведінка залежать від багатьох зовнішніх і 

внутрішніх чинників. При цьому вони можуть змінюватися, тоді як громадська 

думка залишатися стійкою. 

Основою формування громадської думки є діяльність соціальних суб’єктів. 

Цим підтверджується і визначення громадської думки наведене Ю. Габермасом. 

Філософ зазначає: «Не існує жодної громадської думки… яка б не була діяльністю, 

що відображає або репрезентує діяльність групи або корпорації груп» [36, с. 296]. 

Таким чином, саме діяльність виступає основою та предметно-практичним 

результатом громадської думки.  

Вважаємо, що причиною діяльності соціальних суб’єктів виступає потреба у 

взаємодії та комунікації, яка є однією із базових потреб соціальних суб’єктів. 

Потреби, на відміну від інтересів, притаманні всім живим істотам. Вони пов’язані 

із процесом споживання і нестачею речовини, енергії, інформації. Однак, якщо 

тварини для задоволення потреб тільки можуть пристосовуються до нової ситуації, 

люди можуть осмислювати їх і задовольняти, змінюючи способи виробництва та 

виробничі відносини [225, с. 505].  

Інтерес перетворює потреби на мотив, вибудовуючи дієвий шлях до їх 

досягнення. Він спрямовує на пошук, вибір, використання або створення шляхів, 

засобів, способів, норм, соціальних інститутів, здатних задовольнити людські 

потреби. Тому він притаманний тільки людям [225, с. 246].  

Л. Городенко зазначає, що, об’єднання людей у маси зумовлюються 

«бажаннями самоствердитися і самореалізуватися, часто – доказати свою 

потрібність соціуму» [48, с. 62]. Тому для того, щоб підтримувати свою 

ідентичність у суспільстві, соціальні суб’єкти прагнуть до діалогу з іншими 

людьми, до об’єднання з ними, до консенсусу в обміні ідеями та думками. На основі 

комунікації вибудовуються зв’язки соціальних суб’єктів, що, як справедливо 

зазначають представники комунікативної філософії, пояснюють вихід із власного 

Я і індивідуальної свідомості та забезпечують екзистенційне переживання 

близькості іншого [56].  
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На думку Є. Ноель-Нойман в процесі комунікації соціальні суб’єкти несвідомо 

набувають потреби прийти до загальної згоди, а тому спостерігають за думкою 

інших, що підтверджує їх соціальну природу. За твердженням дослідниці, вони 

орієнтуються на панівну думку, замовчуючи ту, яка на їх погляд складає меншість. 

Такий ефект дослідниця називає «спіраллю мовчання» [138, с. 321]. Враховуючи 

вищезазначене, соціальні суб’єкти стають залежними від артикульованої думки в 

суспільстві. І тому громадська думка може виражати позицію більшості соціальних 

суб’єктів або бути не вираженою і не проявлятися у соціальному бутті, навіть якщо 

її поділяє більшість соціальних суб’єктів.  

Вважаємо, що важливе значення для прояву громадської думки має дискурс, 

тобто певний суспільний діалог, що постійно розвивається в процесі 

комунікативної діяльності. Він спрямований на попередження, подолання чи 

загострення суперечностей між соціальними суб’єктами та пов’язаний із 

знаходженням консенсусу в процесі обміну думками соціальних суб’єктів. 

Керуючись інстинктом виживання, соціальні суб’єкти, отримують певну кількість 

інформації, яка є у комунікаційному полі, звертають увагу на дискурс та 

орієнтуються на інших соціальних суб’єктів в оцінці дійсності, шукаючи спільний 

консенсус. Таким чином, громадська думка повинна корелювати із смислом, який 

є у комунікаційному просторі та знанням, що є у ньому. 

Прикладом поступової зміни смислів у суспільній свідомості є концепція 

«вікон Овертона» Дж. Овертона, за якою визначається, що думки соціальних 

суб’єктів можуть змінюватися залежно від того, що є допустимим у суспільстві. 

Рівень допустимого і прийнятного у суспільстві можна штучно корегувати, 

розширюючи межі допустимого, згідно з відповідною технологією. Таким чином, 

найбільш абсурдна і радикальна ідея в процесі трансформації стає нормою і 

традицією [277]. 

У зміні громадської думки проявляється її взаємозв’язок з ідеологією, що 

входить у теоретичний рівень суспільної свідомості. Під впливом ідеології 

громадська думка перетворюється із суми індивідуальних думок у цілісне 

утворення, шляхом винесення за дужки всі індивідуальні потреби та інтереси 
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соціальних суб’єктів, які не відповідають груповим ціннісним установкам. 

Громадська думка є причиною формування нової ідеології, ідеологія може 

формуватися залежно від сформованої громадської думки, або тиснути на її зміну. 

Зміна ідеології, як і трансформація громадської думки, є наслідком здійснення 

відповідної діяльності соціальних суб’єктів.  

На нашу думку, ідеологія може розглядатися як форма громадської думки, 

тому що в процесі висловлення громадської думки, соціальні суб’єкти доносять ідеї 

громадськості органам державної влади, а вони реагують на них. Відтак громадська 

думка закріплюється та переходити на вищий рівень практичної свідомості 

(розуму). Ці ідеї переробляються та стають підґрунтям для теоретичних, 

систематизованих ідейних поглядів, уявлень тієї чи іншої соціальної групи, які 

висловлюють і захищають їх інтереси та цілі. Таким чином, відбувається 

конденсація громадської думки.  

Ідеологія та громадська думка мають спільні характеристики. Наприклад, 

Ю. Коломієць визначає ідеологію, як «систему філософських, наукових, 

естетичних, етичних, правових, політичних, економічних, соціальних ідей про 

Всесвіт, суспільство, людину, про місце і роль індивідів у Всесвіті, про сенс життя 

особистості у світі, а також про механізм впливу світоглядних ідей на суспільну та 

індивідуальну свідомість та підсвідомість через символічні (словесно-теоретичні 

та знаково-образні) форми за допомогою за допомогою державних та соціальних 

інститутів» [88, с. 5]. Із цього визначення можна зробити висновок, що ідеологія, 

як і громадська думка, є проявом та формою суспільної свідомості, відображає 

процеси у соціальному бутті, має аксіологічний, прагматичний, соціальний, 

конкретно-історичний характер, є важливими структурними елементами 

практичної свідомості, соціальні суб’єкти керуються ними у своїй практичній 

діяльності, однак, якщо ідеологія включає знання, які взяті на озброєння у якості 

правильних і потрібних соціальними суб’єктами, то громадська думка включає не 

тільки знання, а й домисли, характерні для рівня здорового глузду.  

Здоровий глузд, як сукупність поглядів соціальних суб’єктів на об’єктивну 

реальність і самих себе, які використовуються у повсякденній практичній 
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діяльності, охоплює нижчий рівень практичної свідомості. Можливості здорового 

глузду обмежуються емпіричними узагальненнями й метафізичними орієнтирами. 

Зв’язок громадської думки зі здоровим глуздом споріднює її із буденною 

свідомістю. Втім, у буденну свідомість не входить діяльнісний чинник, тоді як 

громадська думка не тільки включає переконання та упередження соціальних 

суб’єктів, а і їх долає.  

Сформовані цінності, норми, правила, традиції і ритуали та, загалом, 

зовнішній навколишній світ є результатом відносин, в процесі яких утворюється 

соціальний досвід. Механізм здобуття соціального досвіду, включає обмін 

знаннями, ідеями, емоціями, тобто певною кількістю інформації в комунікаційному 

просторі. З. Фрейд вказував на те, що досвід набувається шляхом імітації 

(наслідування кого-небудь) та ідентифікації (ототожнення себе з кимось) [227]. 

Формування досвіду стає неможливим без взаємовпливу соціальних суб’єктів один 

на одного. Однак, якщо фройдизм стверджував на тому, що світ пізнаваний, то 

соціальні філософи ХІХ-ХХІ століття, що досліджують громадську думку, 

наголошують на існуванні меж пізнання, залежно від яких дослідження феномена 

громадської думки передбачає можливий аналіз його функціонування на певному 

етапі, відповідно до певного часу і простору.  

Виявляється проблема, пов’язана зі збільшенням впливу на суспільну 

свідомість соціальних суб’єктів. Під впливом соціального буття у суспільній 

свідомості формуються упередження, що ніяк не відповідають дійсній картині 

світу. Їх простота та набутий характер, на відміну від реальності, ускладнює 

(уповільнює або пришвидшує) зміну оціночного судження, що загрожує 

формуванням помилкової громадської думки у суспільстві.  

Кількість упереджень, що включає громадська думка залежить від кількості 

доступної інформації. С. Чукут визначає цю залежність наступним чином: чим 

більше поінформовані люди щодо якоїсь проблеми, тим чіткішу думку вони 

висловлюють [240, с. 25]. На основі цього, дослідники виділяють домінуючу, тобто 

думку, якої дотримується більшість та локальну думку, тобто думку, якої 

дотримується меншість. Однак не завжди домінуюча індивідуальна і громадська 
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думка може бути істиною, а локальна – хибною чи спірною, хоча дослідники 

класифікують її відповідно до цього чиннику [135, с. 130]. Найчастіше доказовість 

інформації, що вміщує громадська думка не оцінюється її суб’єктами, натомість 

збільшується кількість неправдивих чуток, пліток і стереотипів. 

На природу формування стереотипів вказував У. Ліппман. Він зазначав, що 

стереотипи – це, по суті, набуті фіксовані установки, які були переведені в стан 

неусвідомленого, як звичні шаблони, що втратили раціональне підґрунтя в процесі 

їх творення [109, с. 86]. Стереотипи включають переконання, які спадково 

передаються як соціальний досвід, чим пояснюється взаємозв’язок громадської 

думки із нормою і традицією, як усталеними, укоріненими формами громадської 

думки.  

У сучасному світі вони прискорюють формування судження, а неперевірена 

інформація допомагає малювати у суспільній свідомості соціальних суб’єктів 

безпечну та комфортну картину світу, що знаходиться поза їх межами. Вони, як 

зазначає Г. Почепцов, ніби «створюють платформу для утримання часу», там, де 

соціальним суб’єктам комфортно, тоді, як правдива інформація може бути не 

приємною [161, с. 49]. До цієї ж категорії форм громадської думки можна віднести 

й приказки, прислів’я, які є результатом громадської думки попередніх поколінь 

[10].  

Хоча деякі дослідники вважають, що у громадської думки немає певного 

суб’єкта (наприклад, за концепцією Н. Лумана значущим є лише поняття змісту та 

теми повідомлення), ми схильні підтримувати твердження, що громадська думка 

не існує без носія-виразника та суб’єкта формування громадської думки. На основі 

цього вона може бути метою взаємодії та комунікації, завданням для досягнення 

цілі в процесі комунікативної діяльності, засобом (наприклад формування або 

маніпуляції), формою або прийомом в аргументації. 

Часто громадська думка є засобом вираження відповідної моралі та 

моральності, не закріпленої в офіційному законодавстві, однак неофіційно 

впливової. Моральна цінність громадської думки обумовлена «здатністю людини 

визначати лінію своєї поведінки відповідно до морального обов’язку» [185, с. 226]. 
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Таким чином, громадська думка є чинником, який об’єднує соціальних суб’єктів, 

інтегрує їх у певну соціальну спільність, ідентифікує їх за певними особливостями. 

Соціальні суб’єкти виробляють моральні санкції, що закріплюються у 

суспільній свідомості та змушують інших соціальних суб’єктів підкорятися 

загальній волі, виправляти помилки в поведінці і враховувати їх у подальшому 

житті, наслідувати групові норми, сприяти виробленню стереотипів поведінки, 

закріплювати їх. Інтегруючі чинники, такі як норми, ідеї, цінності громади, 

запускають процес самоорганізації спільності. Таким чином, громадська думка 

стає засобом відстоювання соціальної справедливості. 

Крім того, науковці відмічають також високий статус громадської думки серед 

юридичних норм, адже вона «враховується при прийнятті законів законодавчими 

органами державної влади і органами місцевого самоврядування», а позитивне 

сприйняття закону громадськістю активно сприяє його виконанню [250, с. 636].  

Тиск громадської думки на соціальних суб’єктів, посилює в них необхідність  

здійснювати діяльність, не тільки яку вони бажають здійснювати, а і яку від них 

чекають інші соціальні суб’єкти. Таким чином, громадська думка виховний вплив 

на соціальних суб’єктів, від якого залежить те, якими будуть їх моральні норми, 

цінності та мотиви, а отже, те, яким чином вони будуть реагувати на поведінку 

інших соціальних суб’єктів та громадську думку щодо власних дій.  

Під впливом громадянського виховання формується громадянська свідомість 

та громадянська позиція. Її характеристики ми знаходимо у праці О. Стасевської та 

О. Уманець [208, с. 279]. Громадянська свідомість включає усвідомлення 

особистістю її прав і обов’язків у суспільстві, міру опанування суспільною 

системою цінностей і визначення та утворення власної системи ціннісних 

орієнтацій, цілей, мотивів. На основі ціннісних відношень соціальні суб’єкти 

соціалізуються та ідентифікують себе із державою.  

Звернемо увагу, що громадянська свідомість взаємопов’язана із соціальним 

буттям, адже є продуктом і наслідком соціально-економічних та духовно-

культурних процесів, а також активізує державницьку діяльність. Л. Зарванська 

визначає, що людина з високим рівнем громадянської свідомості відображає й 
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осмислює факти суспільного життя одночасно у двох вимірах: їхній вплив на 

нaцію-держaву тa позначення на особистому житті [73, с. 284].  

Соціальні суб’єкти з високим рівнем громадянської свідомості концентрують 

увагу не тільки на власних особистих потребах, а привертають увагу до 

розв’язання гострих проблем у суспільстві, виявляють активну позицію щодо їх 

вирішення, прагнуть від органів державної влади їх розв’язання, таким чином, 

проявляючи участь у процесах, що відбуваються у суспільстві. Участь та 

соціальна активність громадськості збільшує можливість соціальних суб’єктів 

розв’язати свої нагальні проблеми, змінити вектор влади «зверху вниз» на «знизу 

вверх». Як влучно зазначає О. Легеза, «від держави-нації до держави-суспільства 

[104, с. 104]. Таким чином, формуючи громадянське суспільство та налагоджуючи 

взаємозв’язок із державою. 

Під громадянським суспільством розуміємо мережу недержавних 

громадських організацій, структур, асоціацій громадян, які склалися на 

добровільній основі з метою задоволення потреб і реалізації можливостей, 

розв’язання проблем, формування відносин і цінностей. Для громадянського 

суспільства громадська думка є засобом для досягнення соціального компромісу 

з органами державної влади.  

Існування громадянського суспільства пов’язане із взаємозалежністю та 

взаємодоповнюваністю із державою. Дослідники розглядають державу як 

«політико-правову оболонку», в якій реалізується громадянське суспільство, а 

громадянське суспільство – як «соціальне середовище, в якому функціонує 

держава» [125, с. 42]. Тобто без держави не може існувати і громадське 

суспільство і навпаки, без громадянського суспільства не може існувати держава. 

Вони сприяють розвитку один одного шляхом формування суспільних відносин 

та задоволення інтересів і потреб соціальних суб’єктів.  

Ми підтримуємо боденівську модель розвитку громадянського суспільства, 

відповідно до якої громадянське суспільство пов’язане із будь-якою державою і є 

її творцем [184, с. 42]. Держава розглядається нами, як особлива форма організації 

суспільства, що забезпечує реалізацію прав і взаємовідносин з метою формування 
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єдиного шляху розвиту, культурно-історичних звичаїв, норм, традицій, історичної 

і соціальної пам’яті. 

Держава виступає носієм державної думки. Під поняттям державної думки ми 

розуміємо ідеї, концепції, доктрини, прогнози, які виражають суб’єкти державної 

влади, що впливають на формування суспільної свідомості й соціального буття 

соціальних суб’єктів. Ця думка відображає інтереси органів державної влади, 

продукує їх суспільству та регулює соціальні відносини у ньому.  

Зазначимо, що суб’єкти державної влади звертають увагу на думку цілісного 

угрупування. Як зазначає Г. Почепцов «держава завжди боїться саме організацій, а 

не індивідів» [161, с. 24]. Тобто міцною опозицією до дій носіїв державної влади є 

сформовані інститути громадянського суспільства. За таких умов громадська думка 

набуватиме ваги та функціонуватиме найкраще, адже може виступати, як 

повноцінний партнер управлінських органів, що надає чи позбавляє престижу 

носіїв влади, а в разі низької їх оцінки сприяє породженню соціальної напруги, 

розгортанню суспільних конфліктів та загострення ситуації.  

У країні з недостатньо сформованим громадянським суспільством вплив на 

державні та суспільно важливі рішення починають здійснювати групи та класи, 

інтереси яких виявляються в отриманні прибутку та збагачення коштом держави. 

Думка, носієм якої виступають корпоративні групи, які відстоюють корпоративно-

промислові інтереси визначається як корпоративно-групова. Вона може бути 

засобом впливу на підконтрольні політичні партії та ЗМІ, чим впливати на 

формування громадської думки в суспільстві. 

Таким чином, соціальні суб’єкти можуть перебувати і в якості активних 

творців громадської думки і перетворюватися на об’єкт (носіїв громадської думки), 

на який здійснюють вплив інші соціальні суб’єкти (суб’єкти формування 

громадської думки), метою яких є формування певної свідомо сформованої 

громадської думки, що включатиме певну нав’язану ідею. Особливості характеру 

соціальних суб’єктів певного суспільства визначають характер об’єкта, носія і 

суб’єкта формування громадської думки. 
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В. Наружний зазначає, що в якості носія і суб’єкта формування громадської 

думки можуть виступати спільноти різного рівня: релігійні (на основі релігійних 

вірувань), соціальні (з позицій соціального статусу), професійні (з позицій 

належності до професійної групи); регіональні (на основі регіону проживання), 

елітарні (з позицій належності до еліти),  національні (на основі національної 

групи), статеві (з позицій гендеру), вікові (на основі віку) [135, с. 130]. Тому 

об’єктом громадської думки є ті явища дійсності, які доступні знанню та розумінню 

громадськості, з яких вона поінформована. Рівень освіченості соціальних суб’єктів 

впливає на врахування їх голосів у прийнятті важливих рішень в суспільстві.  

Представники комунікативної філософії вважають, що рішення державного 

рівня приймаються не тільки відповідно до чинної громадської думки чи на основі 

побажань широкої громадськості, а формуються спеціалізованими групами, 

певними класами. Як зазначав Ю. Габермас, «кулуарна чи кабінетна думка має бути 

спершу опрацьована в партіях, а потім здобуває своє існування як «громадська» 

[36, с. 294]. Тобто об’єктом громадської думки виступають спеціально розроблені 

і сформовані ідеї, які відповідають меті тих суб’єктів, які її створили. Відповідно 

суб’єкти формування громадської думки, згідно з відповідними технологіями 

(наприклад, «Вікна Овертона»), розповсюджують ідеї, переконання, факти серед 

інших соціальних суб’єктів, формуючи умови, в яких ідеї не «підіймаються» від 

людей до партій і кандидатів, а навпаки – ідеї спускаються «униз» до людей. 

Процес формування свідомо сформованої громадської думки влучно описав 

Г. Почепцов. Він зауважив, що у такому процесі формування громадської думки 

поведінка соціальних суб’єктів стає «продуктом успадкованих політичних 

уподобань, соціальної ідентичності та символічної відмінності» [161, с. 17-18].  

Бажання громадськості виказати громадську думку та необхідність суб’єктами 

державної влади зберегти порядок, заснований на авторитеті, співвідносяться із 

мірою взаємозв’язку між потребами соціальних суб’єктів і можливістю їх 

задовольнити. Певна стабілізація відносин держави і громадянського суспільства 

здійснюється за допомогою влади, що покликана знаходити міру між 

індивідуально-груповими та суспільними інтересами соціальних суб’єктів. 
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Як зазначає О. Краснокутський, протиріччя між індивідуально-груповими та 

суспільними інтересами виступає рушійною силою розвитку феномена влади, а 

джерелом цього розвитку є сутнісне протиріччя між позитивним і негативним 

соціальним початком влади. Дослідник визначає владу як соціально-філософську 

категорію, що позначає здатність суб’єкта підпорядковувати об’єкт для 

забезпечення досягнення певних цілей на основі соціальної відповідальності [94, 

с. 8]. Тобто, з одного боку, в основі влади знаходиться взаємозв’язок 

підпорядкування та панування, а з другого боку – влада може розглядатися як 

регулятор забезпечення соціальної справедливості у державно-владних відносинах. 

Також влада може визначатися, як форма соціальної взаємодії суб’єктно-

об’єктних відносин, (М. Вебер, Р. Даль), суб’єкт-об’єкт-суб’єктних відносин 

(В. Воловик, О. Краснокутський, М. Лепський) та як колективний ресурс, що 

«розмитий» по всьому соціальному просторі (Т. Парсонс, М. Фуко, Ю. Габермас, 

Н. Луман).  

У цьому контексті можна зазначити, що одним із індикаторів характеру 

відносин держави і громадськості, а відповідно, свободи у виявленні громадської 

думки є гумор. Чим гостріше та смішніше шуткують у суспільстві про владу, тим 

більшою є потреба у знятті напруги в суспільстві. Через гумор можна виразити 

ставлення, надати оцінку не на пряму, що може мати наслідки, а опосередковано, 

тим самим критикуючи та висміюючи «болючі місця» про які всім відомо і які є 

частиною реальності більшості соціальних суб’єктів. Таким чином, гумор, як 

форма громадської думки, залежить від дискурсу, що входить в комунікативний 

простір, є інтегруючим та ідентифікуючим чинником, що об’єднує, прирівнює 

соціальних суб’єктів та регулює і виявляє соціальні настрої у суспільстві, а 

доцільність жарту залежить від соціального простору, території, специфіки 

політичного режиму, рівня демократизації, процесів глобалізації та інтеграції.  

Підбиваючи підсумки вищезазначеного, розглянувши громадську думку у 

структурі суспільної свідомості, необхідно зауважити, що вона входить у всі її 

сфери, ґрунтується на раціональному, емоційно-чуттєвому, поведінковому 

компоненті і виявляється як форма суспільної свідомості.  
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Громадська думка пов’язана із соціальним буттям, її можна вимірювати, 

описувати, характеризувати в певний момент залежно від конкретних умов 

суспільства, що впливають на життєдіяльність людей у певний проміжок часу.  

Основою громадської думки є громада. Головним утворювальним елементом 

громадської думки є суспільні відносини, що складаються всередині соціального 

простору певної держави та впливають на суспільно-політичну ситуацію у ній.  

Громадська думка завжди інтенціональна, а її змістовним елементом є інтерес. 

На основі інтересу формуються оціночні судження щодо соціального буття. 

Потреби та можливості їх задовольнити визначають особливості 

співвідношення держави і громадянського суспільства. Участь та соціальна 

активність соціальних суб’єктів визначає характер державної влади. Суб’єкти 

державної влади своїми діями формують відношення до них у громадськості.  

Взаємозв’язок держави і громадянського суспільства визначає особливості 

формування громадської думки, що складається в процесі життєдіяльності 

соціальних суб’єктів під дією їх потреби у взаємодії та комунікації.  

Таким чином, компонентами формування громадської думки є:  

1) суб’єкти формування громадської думки (явні або неявні її творці), які 

мають авторитетну думку (ідею), що викликає позитивне емоційне підкріплення у 

соціальних груп та спільнот;  

2) соціальні суб’єкти, які є носіями громадської думки, тобто 

сформованого нею відношення до подій, соціальних явищ та процесів; 

3) об’єкт громадської думки, тобто інформація, що впливає на ставлення 

соціальних суб’єктів до проблеми, події та явища дійсності;  

4) дискурс як основа комунікативного простору,  

5) оціночне судження як чинник формування соціального простору та 

результат взаємодії і комунікації соціальних суб’єктів, а також процесу 

формування громадської думки; 

6) комунікаційний простір, в який включені соціальні суб’єкти, де вони 

можуть вільно висловлювати думки щодо проблеми, події, явища дійсності із 
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іншими соціальними суб’єктами для її подальшого поширення та співвідношення 

їх із соціальним досвідом; 

7) соціальний простір, в якому реалізуються та змінюються оціночні 

судження під впливом практики та ідеології в певний історичний період. 

Зазначені вище елементи можуть відносно самостійно існувати у дійсності, 

однак тільки при їх поєднанні народжується досліджуваний нами феномен.  

У процесі розвитку суспільства громадська думка виконує низку функцій. 

Визначимо основні: 

По-перше, ідентифікуюча функція, адже завдяки громадській думці соціальні 

суб’єкти уподібнюють і прирівнюють себе до інших. 

По-друге, інтегруюча функція, адже прояв громадської думки стимулює до 

об’єднання соціальних суб’єктів на добровільній основі. 

По-третє, виховна функція, адже прояв громадської думки сприяє вихованню, 

успадкуванню способів діяльності та форм поведінки, фіксації, трансляції й 

передачі досвіду, визначення спадкоємності знань; 

По-четверте, пізнавальна функція, адже громадська думка є джерелом 

інформації, що постійно змінюється, перетворюється, досить швидко застаріває та 

є необхідною для функціонування та розвитку суспільства.  

По-п’яте, управлінська функція, адже громадська думка формується на 

принципах управління та виконання під впливом взаємодії громадян з органами 

влади.  

По-шосте, консультативна функція, оскільки громадська думка продукує 

поради щодо розв’язання соціальних проблем органам влади, а владні інститути 

можуть прислухатися або не прийняти їх. 

По-сьоме, регулююча функція, адже громадська думка продукує цінності, 

норми, традиції та, залежно від них, регулює поведінку соціальних суб’єктів.  

По-восьме, оцінна функція, адже громадська думка артикулює оцінку 

соціальними суб’єктами реалій соціального буття. 

По-дев’яте, консенсусна, оскільки прояв громадської думки сприяє 

формуванню порозуміння серед соціальних суб’єктів. 
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По-десяте, конденсаторна, адже громадська думка є базою для вироблення 

теоретизованих ідей та формування державної думки, що законодавчо 

закріплюється. 

Соціально-філософське дослідження громадської думки ґрунтується на 

визначенні єдності онтологічного, гносеологічного, праксеологічного, 

аксіологічного, комунікативного аспекту, пізнання яких складає підґрунтя для 

виявлення значення феномена громадської думки як цілісної соціальної реальності.  

Онтологічний аспект відображає існування громадської думки як цілісної 

соціальної реальності, побудованої на взаємозв’язку суспільної свідомості та 

соціального буття та є однією із основних закономірностей взаємодії держави і 

громадянського суспільства. Гносеологічний аспект розкриває те, яким чином ці 

взаємозв’язки проявляється у пізнанні природної та соціальної реальності. 

Праксеологічний аспект відображає діяльнісний характер громадської думки, 

розкриває поведінковий аспект громадської думки, що залежить від суспільного 

досвіду, практики та ідеології. Аксіологічний аспект визначає ціннісне значення 

громадської думки як форми суспільної свідомості, що відображає норми, цінності, 

ідеї, потреби та інтереси соціальних суб’єктів. На основі комунікативного аспекту 

доводиться значення громадської думки як результату комунікативного процесу, у 

якому беруть участь представники громади та держави.  

Таким чином, громадська думка є соціально-філософським поняттям, яке 

позначає специфічну форму суспільної свідомості, яка склалася в 

процесі  комунікативної взаємодії держави і громади, зумовленої інтересами і 

потребами соціальних суб’єктів на відповідному етапі історичного розвитку, 

результатом якої є оціночні судження щодо соціального буття, які сформувалися 

в процесі пізнання об’єктів природної і соціальної реальності, що виявляються і 

змінюються під впливом практики та ідеології та впливають на соціальне буття. 

Не претендуючи на непогрішність, запропонована дефініція вказує на: 

взаємозв’язок соціального буття та суспільної свідомості; по-друге, визначає 

результат громадської думки – формування оціночних суджень; по-третє, визначає 

сутнісну основу громадської думки, в якості якої виступають потреби соціальних 
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суб’єктів та можливість їх задовольнити у взаємодії та комунікації з іншими 

соціальними суб’єктами; по-четверте, звертає увагу на мінливий характер 

громадської думки, що проявляється у постійній зміні потреб та інтересів 

соціальних суб’єктів; по-п’яте, вказує на можливість фіксації громадської думки у 

моменті дійсності; по-шосте, вказує на чинники зміни громадської думки у 

соціальному бутті; та на останок, по-сьоме, відображає відношення соціальних 

суб’єктів до соціального буття. 

Феномен громадської думки має діалектичний характер, адже, з одного боку, 

громадську думку формує громада, а з другого – громадська думка впливає на 

розвиток політичної системи; вона належить до сфери суспільної свідомості, однак 

не відірвана від матеріального світу, бо залежить від соціального буття; громадська 

думка проявляється як абстрактне ідеальне утворення і як конкретне явище певного 

суспільства; цей феномен позбавлений відкритої іманентності, однак його можна 

дослідити у попередньому життєвому досвіді.  

Об’єктивна складність дослідження феномена громадської думки підкреслює 

важливість виявлення методологічного комплексу його аналізу. До виявлення 

основних методологічних засад дослідження феномена громадської думки як 

прояву взаємозв’язку держави і громадянського суспільства ми і переходимо. 

 

1.2. Основні методологічні засади дослідження феномена громадської 

думки як прояву взаємозв’язку держави і громадянського суспільства 

Соціально-філософське осмислення феномена громадської думки в контексті 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства передбачає вирішення 

широкого спектра задач, постановка і осмислення яких не можлива без 

розробленого методологічного підґрунтя. Як зазначають дослідники, 

філософський підхід забезпечує виконання декількох правил: 1) відтворювати 

раціонально проаналізовані дані, а не піддаватися афектам; 2) ставитися критично 

навіть до загальноприйнятих фактів, подій і т.д. [4, с. 8]. На нашу думку, для 

соціально-філософського дослідження феномена громадської думки – це означає 

дотримання певних філософських принципів та підходів, які використовуються для 
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раціонального, об’єктивного, логічного, системного, комплексного, всебічного, 

критичного пізнання та обґрунтування основних положень та опису отриманих 

результатів дослідження. 

Підходи та принципи, що спрямовані на осягнення предмету дослідження, 

підкреслюють різні «зрізи» досліджуваного нами феномена. Підхід визначає 

напрям дослідження, сторону, що розкриває певну «грань» феномена громадської 

думки та відповідає на питання: куди? В якому напрямку буде розвиватися 

дослідження? Принцип є першоосновою, що лежить в основі пізнання 

досліджуваного нами феномена, і відповідає на питання: як? Яким чином?  

Хоча принципи вужче за визначенням проти підходів, вони є основою нашого 

дослідження та входять у кожний виявлений нами напрямок. При застосуванні 

одного підходу можуть бути використанні декілька принципів. 

На характер дослідження феномена громадської думки в контексті 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства впливають ряд чинників: 1) 

природа громадської думки, в основі якої її онтологічні, гносеологічні, 

аксіологічні, праксеологічні, комунікативні особливості; 2) необхідність 

комплексного, міждисциплінарного аналізу феномена громадської думки в 

контексті взаємозв’язку держави і громадянського суспільства; 3) особливості 

предмету дослідження, що передбачає необхідність обґрунтування висновків 

дослідження у взаємозв’язку із соціальною практикою. 

З метою здійснення аналізу ґенези філософського та соціально-гуманітарного 

осмислення феномена громадської думки як прояву взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства був застосований історико-генетичний та 

герменевтичний підхід. Результатом їх використання стало виокремлення 

теоретичних моделей громадської думки, сформованих протягом історії та 

значення взаємозв’язку соціального буття та суспільної свідомості, а також 

держави і громадянського суспільства у формуванні громадської думки. 

Феномен громадської думки є духовним явищем, що не можна побачити 

наочно, ми можемо тільки інтерпретувати прояв громадської думки у соціальному 

бутті, аналізуючи відношення соціальних суб’єктів до дійсності. Відповідно 
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актуалізується дослідження даного феномена як прояву взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства в рамках герменевтичного підходу. 

Використання герменевтичного підходу до аналізу ґенези філософського та 

соціально-гуманітарного осмислення феномена громадської думки як прояву 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства стало базою для рефлексії 

знання про феномен громадської думки, що представлена текстами філософського 

та соціального-гуманітарного спрямування. Розуміння філософських текстів 

авторів різних історичних епох, їх інтерпретація та зв’язок з актуальними 

посталими проблемами сьогодення, сприяло логічному та історично виправданому 

виокремленню тих теорій і моделей громадської думки, які відображають коло 

питань, понять і категорій, що вивчаються нами в рамках даного дослідження. 

Зазначимо, що дослідження феномена громадської думки як прояву 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства потребувало виявлення 

історичного контексту, у якому розвивалися уявлення про феномен громадської 

думки. Результатом використання історико-генетичного підходу стало 

дослідження філософської думки на проблему аналізу феномена громадської 

думки як безперервного історичного процесу, що розвивається в просторі і в часі 

під впливом зміни та розвитку взаємовідносин держави і громадянського 

суспільства, відображенням яких є сформоване оціночне судження соціальних 

суб’єктів. 

Дослідження ґенези філософського та соціально-гуманітарного осмислення 

феномена громадської думки як прояву взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства допомогло виявити періодизацію дослідження феномена громадської 

думки на підґрунті аналізу філософських та соціально-гуманітарних засад 

осмислення змін у взаємовідносинах держави і громадянського суспільства. А 

саме: етап формування уявлень про громадську думку в контексті 

передконфліктної стадії взаємозв’язку держави і громадськості (Стародавній світ), 

етап розвитку уявлень про громадську думку в контексті зародження конфлікту 

між державою і суб’єктами громадянського суспільства (Середньовіччя та 

Відродження), етап розвитку уявлення про громадську думку, що характеризується 
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філософським та соціально-гуманітарним осмисленням феномена громадської 

думки в контексті конфліктної стадії взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства (Новий і Новітній час). 

На основі використання принципів науковості, єдності історичного і 

логічного та сходження від абстрактного до конкретного виділено підходи до 

класифікації теоретичних моделей громадської думки. У даному дослідженні 

аналізуються теоретичні моделі, які вказують на зв’язок громадської думки із 

соціальним буттям та теоретичні моделі, які визначають громадську думку через її 

зв’язок із суспільною свідомістю. Виявлення цих підходів актуалізувало проблему 

знаходження нової інтерпретації поняття громадської думки, що включала б 

цілісне уявлення про громадську думку як форму суспільної свідомості. 

У дослідженні сутності феномена громадської думки та поняття, що його 

позначає ми спираємось на знаходження відповідей на питання «Яким є розуміння 

громадської думки?», «Яка її природа?», «Як формується громадська думка?», «Як 

пов’язана громадська думка із розвитком інститутів громадянського суспільства?», 

«Як взаємодія громадянського суспільства та держави впливає на функціонування 

громадської думки?» і т.п.  

Для того, щоб не піддаватися афектам, мати змогу науково обґрунтувати 

дослідницькі ідеї та проаналізувати феномен громадської думки таким, який він є і 

може бути, застосовується принцип об’єктивності. Як один з основоположних 

принципів пізнання, в основі якого покладений суперечливий взаємозв’язок 

істинності та хибності, принцип об’єктивності дає можливість дослідити 

теоретичні моделі та концепції громадської думки на основі гранично широкого 

рівня узагальнення, цілісно поглянути на проблему дослідження феномена 

громадської думки, охопивши мінливе та суперечливе у реальному і об’єктивному.  

Водночас справжнє розуміння феномена громадської думки як прояв 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства пов’язане з альтернативністю, 

з можливістю співвідносити та проаналізувати різні визначення поняття 

громадської думки, знайти місце громадської думки у структурі суспільної 

свідомості. Розв’язати це питання, дослідивши природу громадської думки та 
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визначивши її як форму суспільної свідомості, допомогло використання 

феноменологічного підходу.  

У межах феноменологічного підходу громадська думка вивчається як 

феномен суспільної свідомості, форма виявлення якого пов’язана із суспільним 

досвідом, який суб’єктивно сприймається, однак об’єктивно досліджується. В 

рамках даного підходу важливе значення мають соціальні суб’єкти, які в процесі 

комунікативного обміну інформацією набувають досвіду і формують індивідуальні 

оціночні судження, що є основою для формування громадської думки. 

Для подолання полісемії у визначенні громадської думки використовується 

принцип інтенціональності, який є одним з основних принципів герменевтичного 

та феноменологічного підходу. Поняття інтенціональності вказує на те, що 

феномен громадської думки завжди має спрямування. Суспільна свідомість 

передбачає формування думки про щось конкретне, тому процес формування 

громадської думки передбачає комунікацію між соціальними суб’єктами з приводу 

чогось. Е. Гусcерль зазначав, що інтенціональність передбачає усвідомлення через 

співвіднесення думок автора із тим об’єктом, усвідомленням якого вони є [56, 

с. 135].  

Даний підхід забезпечує дотримання ясності у досліджені окремих категорій 

громадської думки. Зокрема протягом історії, дослідників громадської думки 

цікавить розгляд особистості як одиниці людської спільноти [10], момент 

народження індивідуального судження як початок появи громадської думки [90], 

поведінка особистості та її соціальна значущість та обумовленість [211], взаємодія 

особистостей в процесі формування громадської думки [212], боротьба приватного 

і громадського в обміні думками [47], вплив соціальної групи на поведінку 

особистості [180] тощо. Однак через надмірне занурення у їх аналіз на основі 

даного принципу виникає загроза пунктуалізму та надмірної спеціалізації, 

внаслідок якої за великою кількістю деталей може втратитися бачення об’єкту як 

цілісного явища. Для подолання негативних проявів застосування цього підходу 

використовуємо системний підхід. 
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Системний підхід використовується для аналізу громадської думки як 

системи, що включає до свого складу низку взаємопов’язаних елементів. Між цими 

елементами системи є взаємозв’язки і взаємовідношення, що визначаються її 

структурною специфікою. Згідно з даним підходом важливим є визначення 

структури громадської думки та зв’язок її з іншими системами. В рамках 

системного підходу у підрозділі 1.2. аналізуються такі поняття, як «соціальне 

буття», «суспільна свідомість», «громадський», «громада», «громадянська 

свідомість», «громадянське суспільство», «влада», «держава», «державна думка», 

«корпоративно-групова думка». Особливістю використання системного підходу є 

те, що він допомагає проаналізувати громадську думку як цілісний феномен, 

охопити у його дослідженні усі супровідні явища, проаналізувати їх та на основі 

принципів сходження від абстрактного до конкретного, єдності аналізу та синтезу, 

виявлення в об’єкті різноякісних зв’язків та їх взаємодії виділити авторське 

визначення поняття громадської думки.  

Представник напрямку структурного функціоналізму Т. Парсонс вказує, що в 

контексті загальної теорії соціальних систем можливо отримати повну картину 

буття [275, р. 139]. Тобто таку, що вимагає цілісного дослідження громадської 

думки на основі відокремлення її сутнісних елементів від не сутнісних.  

Для цього необхідно дотримуватись певних правил. Я. Жаліло вказує, що 

необхідно: 1) зафіксувати структурну цілісність системи, що вивчається (що 

вимагає дослідження як властивостей елементів, так і їх взаємозв’язків); 2) виявити 

джерела розвитку системи, що досліджується (вивчення механізму відтворення, 

функцій та механізму розвитку системи); 3) врахувати різноманітності систем [71, 

с. 19]. На нашу думку, виконання цих завдань вимагає встановлення зв’язків між 

сутнісними елементами громадської думки, виділення функцій громадської думки, 

фіксування прояву громадської думки, її структури та компонентів. 

З метою вирішення цього завдання необхідно, з одного боку, розглянути 

феномен громадської думки «ззовні», щоб побачити загальні зв’язки, які існують 

між елементами, без їх деталізації.  Влучно з цього приводу зазначає Д. Ляшенко, 

який вказує, що об’єкт-системи необхідно вивчати через певні мета системи, тобто 
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із зовнішнього середовища, в яку вона вписана і в якій вона функціонує, від цілого 

до частини [114, с. 598].  

З другого боку, дослідження в рамках системного підходу потребує аналізу та 

синтезу цих зв’язків, що неможливе без «погляду зсередини». Як зазначає Н. Спиця 

«системне дослідження не дозволяє загубити нічого важливого: воно сутнісно-

спрямоване самою організацією так, що відтинає випадкове із самого початку і 

протягом усього дослідження» [191, с. 180]. Пізнання сукупності зв’язків 

громадської думки спрямоване на розуміння глибини та складності громадської 

думки, визначення ролі взаємозв’язку держави і громадянського суспільства у її 

формуванні та побудови знання щодо їх дослідження.  

Для розвитку знання про феномен громадської думки як прояву взаємозв’язку 

держави і громадянського суспільства необхідно звернути увагу на поняття 

«закон» і «закономірність». Якщо їх співвідносити, то поняття «закон» буде 

ширшим. Філософський словник визначає закономірність, як «сукупність 

взаємопов’язаних за змістом законів, що забезпечують стійку тенденцію або 

спрямованість у змінах системи» [223, с. 187]. Виділені закономірності є проявами 

закону, тому вони можуть бути змінними. Разом з тим, встановлення 

закономірностей є базою для  розкриття конкретного знання про феномен через 

виділення зв’язків його становлення та функціонування які складно спостерігати.  

Для встановлення залежності специфіки функціонування громадської думки та 

характеристики взаємозв’язку держави і громадянського суспільства 

використовувався діалектичний та синергетичний підходи. 

Діалектичний підхід допомагає дослідити взаємозв’язок всіх елементів, 

перехід кількісних змін у якісні, розгляд внутрішньої суперечливості феномена, 

внаслідок чого можна проаналізувати функціонування громадської думки у 

динаміці як обумовлений, безперервний процес, що має закономірну природу. На 

основі діалектичного підходу, а також принципів протиріччя, загального зв’язку та 

розвитку були виділені протилежні категорії, які перебувають у внутрішній єдності 

і взаємопроникненні.  



68 
 

Принцип протиріччя збагачує дослідження феномена через виявлення його 

протилежних, взаємосуперечливих сторін та елементів, які разом з тим 

перебувають у внутрішній єдності і взаємопроникненні [224, с. 545]. Їх можна 

прослідкувати у кожному підрозділі нашої дисертаційної роботи. Це – суспільна 

свідомість і соціальне буття, свобода діяльності і необхідність порядку, 

заснованого на авторитеті, знання та віра, традиції та новації. Не зважаючи на те, 

що вони є полярними по відношенню одна до одної, ці пари категорій доповнюють 

одна одну, визначаючи міру емоційності, раціональності та волі у феномені 

громадської думки. Руйнування єдності цих протилежностей не сприяє розвитку 

стихійно сформованої громадської думки, а, навпаки, загрожує впливу зовнішніх 

чинників на формування та функціонування громадської думки.  

Для врахування закономірних зв’язків між елементами громадської думки та 

зовнішнім середовищем використовується принцип загального зв’язку, який 

допомагає співвідносити компоненти громадської думки та встановити між ними 

залежність. При розгляді взаємозв’язку держави і громадянського суспільства на 

основі діалектичного підходу необхідно враховувати, що при формуванні 

громадської думки: 1) громадянське суспільство не може існувати без держави й 

навпаки, 2) передбачається потенційна суперечливість між державою  та 

громадянським суспільством, 3) можливо відносне домінування держави над 

громадянським суспільством і навпаки, але не повне знищення одного іншим.  

Так само і при розгляді взаємозв’язку соціального буття та суспільної 

свідомості необхідно звертати увагу, що: 1) суспільна свідомість формується під 

впливом соціального буття, 2) соціальне буття залежить від процесів, які 

відбуваються у суспільній свідомості, 3) можливе відставання соціального буття 

від суспільної свідомості і навпаки, однак повне відторгнення одне від іншого 

загрожує продовженню існування людського роду на Землі та втратою основи 

буття. Таким чином, існування протиріч та їх взаємозв’язок тільки сприяє розвитку 

феномена громадської думки шляхом взаємовпливу соціального буття та 

суспільної свідомості та гармонізації взаємодії держави і інститутів 

громадянського суспільства.  
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Водночас на відміну від принципу взаємозв’язку, керуючись принципом 

розвитку, ми прослідковуємо прогрес у розвитку знання про громадську думку, що 

допомагає вибудувати нові ідеї у співвідношенні із вже наявними моделями та не 

відкидати пласт вже сформованих знань про феномен громадської думки, а 

доповнювати його.  

Доповнити знання про феномен громадської думки в контексті взаємозв’язку 

держави і громадянського суспільства допомагає синергетичний підхід. Завдяки 

його використанню громадська думка досліджується як соціальний процес, що 

ґрунтується на засадах самоорганізації. Цей підхід допомагає розглянути проблему 

випадковості, мінливості, нестабільності у формуванні громадської думки, що не 

знайшла значного розвитку у вітчизняній літературі. На основі цього підходу 

досліджується хаос і порядок у системі функціонування громадської думки. 

У дисертаційній роботі досліджується, що громадська думка є динамічним, 

спонтанним утворенням, що саморозвивається, а зв’язки між елементами у її складі 

мають імовірнісний  характер. На основі синергетичного підходу, а також 

принципів відповідності, розвитку, об’єктивності та доповнюваності здійснено 

експлікацію моделей механізму функціонування громадської думки за фазовими 

переходами, що представлені у вигляді особливих форм взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства. Виділено та досліджено такі моделі: дисипативна 

модель механізму функціонування громадської думки (що характеризується 

низьким рівнем впровадження засобів регулювання відносин держави і 

громадянського суспільства та хаотичними діями з їх боку); демократична модель 

механізму функціонування громадської думки (заснована на врівноваженій системі 

відносин держави і громадянського суспільства); деспотична модель механізму 

функціонування громадської думки (що характеризується існуванням утисків 

однієї сторони іншою у відносинах держави і громадянського суспільства). 

Отже, на основі синергетичного підходу досліджується можливість 

встановлення рівноваги громадської думки при зміні взаємодії держави і 

громадянського суспільства. Обґрунтовано, що процес формування громадської 

думки залежить від типу взаємозв’язку держави і громадянського суспільства. 
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Доведено, що становлення та функціонування громадської думки є однією з 

основних закономірностей їх взаємодії. 

Синергетичний підхід пов’язаний із системним підходом. На його основі 

феномен громадської думки розглядається з позиції його не лінійності та малої 

прогнозованості. На відміну від системного підходу, згідно з синергетичним 

підходом, у розумінні співвідношення цілого і частини звертається увага не на 

утворення цілого і частини, а на їх розвиток. Це розуміння І. Рудакова наводить 

наступним чином: «кожна частина містить в знятому вигляді інші частини і в тому 

числі прикмети цілого. Завдяки такому співвідношенню частин і цілого в 

сукупності формують відкриту, нелінійну систему, що володіє властивостями 

саморегуляції і саморозвитку» [173, с. 161].  

Таким чином, громадська думка, як складна, відкрита система, що ґрунтується 

на засадах самоорганізації, не може мати єдиного визначеного шляху розвитку, 

вона є самокерованою. У цьому контексті взаємозв’язок хаосу і порядку є тією 

основою, що запускає механізм самоорганізації громадської думки. Цим 

обумовлюється не лінійне формування громадської думки, що проявляється як 

зміна громадської думки у відносно короткий проміжок часу.  

Для виявлення механізму функціонування громадської думки залежно від 

характеру взаємозв’язку держави і громадянського суспільства протягом різних 

історичних етапів використовувались принципи відповідності, розвитку, 

об’єктивності та доповнюваності, а також історико-генетичний, герменевтичний, 

формаційний та цивілізаційний підходи.  

В процесі дослідження механізму функціонування громадської думки залежно 

від характеру взаємозв’язку держави і громадянського суспільства протягом різних 

історичних етапів необхідно звернути увагу на історичні часи. Саме на вирішення 

цього завдання спрямований історико-генетичний підхід, вимогою якого є розгляд 

громадської думки як певного історичного процесу, що відбувається протягом 

історії людства, що змінюється від характеру змін у взаємовідносинах держави і 

громадянського суспільства. На нашу думку, розгляд історичних фактів та подій 

вимагає підкреслення прояву взаємозв’язку держави і громадянського суспільства 
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на конкретних прикладах на різних етапах історії, зовнішніх чинників, які 

впливають на формування громадської думки і те, як вони відбиваються на 

внутрішніх чинниках, зміні соціальної свідомості, суб’єкт-об’єкт-суб’єктній і 

оціночно-ціннісній природі громадської думки.  

Крім того, застосування герменевтичного підходу наблизить до розуміння 

механізму функціонування громадської думки через виявлення характеру 

соціально-культурних особливостей взаємозв’язку між державою і громадськістю. 

Застосування герменевтичного підходу у даному підпункті допомагає визначити 

характер функціонування громадської думки як шлях до міророзуміння у 

відносинах держави і громадянського суспільства. Цей підхід допоможе 

акцентувати увагу на зв’язку між тим, яким була взаємодія суб’єктів громадської 

думки у минулому, є у наш час, що дає розуміння про те, яким вона має бути у 

майбутньому.  

Досліджуючи взаємовідносини держави і громадянського суспільства, 

необхідно звернутися до формаційного підходу, згідно з яким громадська думка 

залежить від суспільно-економічного базису суспільства, а саме формацій. 

Перевагами такого підходу є: охоплення фактів конкретних подій і явищ, 

дослідження феномена у ретроспективі, конкретизація в залежності від певних 

умов, що змінювались протягом історії. Формаційний підхід допомагає пояснити, 

яким чином зі зміною способів і засобів виробництва змінювався взаємозв’язок 

держави і громадянського суспільства, а відповідно і функціонування громадської 

думки. 

Духовна сфера суспільства, згідно з даним підходом, зводиться до відбиття 

інтересів панівних класів, залишаючи поза увагою загальнолюдські ідеї та 

уявлення. Це спрощує загальну картину досліджуваного феномена, адже цей підхід 

не акцентує увагу на аналізі аспектів суспільної свідомості, установок, цінностей і 

норм соціальних суб’єктів.  

Загострення уваги на історичному минулому, хоча і допомагає простежити 

взаємозв’язок спадкоємності і новаторства, все ж виключає із процесу формування 

громадської думки конкретні культурні, духовні умови, що позбавляє можливості 
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оптимізації знання про феномен громадської думки. Звідси, вважаємо, що постає 

необхідність у зверненні уваги на принцип людиноцентризму та включення в 

дослідження «людського виміру», що дозволяє втримати внутрішню логіку 

дослідження. Реалізація цього виміру забезпечується при застосуванні 

цивілізаційного підходу, який включає як об’єктивний (формаційний), так і 

суб’єктивний (антропологічний) аспекти та виявляє роль духовного, 

психологічного та морального чинника, чим доповнює формаційний підхід. 

Водночас М. Михальченко зазначає, що цивілізаційний підхід не замінує 

формалізаційний підхід. Кожному із них притаманні свої особливості, які 

взаємодоповнюють один одного та у комплексі найповніше і досконаліше 

допомагають у досягненні поставлених цілей [130, с. 18]. Дійсно, якщо 

формаційний підхід бере за основу суспільно-економічний базис суспільства, то 

для цивілізаційного підходу важливим є психологічний початок. У цьому підході 

значення набувають людські ціннісні, установки та орієнтації, а також відносини 

між громадою і державою.  

Також важливе місце у цьому підході посідають поняття «самосвідомість» «та 

ідентичність». На основі даного підходу можливо дослідити унікальність 

формування громадської думки, спираючись на національно-державні та культурні 

чинники. Відповідно до цього постає завдання не просто констатувати факти, а 

підкріплювати їх тим, які соціально-політичні, культурні, духовні чинники 

вплинули на формування громадської думки і як прояв громадської думки на 

певному історичному етапі вплинув на соціальне буття. 

Якщо формаційний підхід пояснює зміну громадської думки переважно тільки 

через економічний чинник, цивілізаційний підхід звертає увагу на: 1) особистість, 

як суб’єкт взаємодії; 2) суспільство та соціальні процеси в ньому; 3) культуру, як 

сукупність людських цінностей, установок та орієнтацій, норм та їх носіїв, які ними 

володіють.  

Завдяки поєднанню компонентів, до яких звертається цивілізаційний підхід та 

концентрує увагу формаційний підхід, надається цілісне уявлення про механізм 

функціонування громадської думки у період Стародавнього світу, Середньовіччя, 
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Відродження, Новий та Новітній час. Встановлено, що вона змінюється під 

впливом зміни засобів виробництва та виробничих відносин, а також духовних, 

психологічних та моральних чинників, тобто із врахуванням цінностей, установок 

та орієнтацій, які є в суспільстві на певному етапі його розвитку.  

Для вивчення стану функціонування громадської думки в українському 

суспільстві використовувався системний підхід. У рамках системного підходу 

проаналізовані зв’язки громадської думки українського суспільства із зовнішньо- 

та внутрішньополітичними, економічними, культурними, соціальними умовами 

життєдіяльності української громадськості. В результаті використання цього 

підходу, спираючись на принцип єдності соціальної теорії і соціальної практики, 

вдалося виділити чинники у соціальному бутті, які дисгармонують процес 

функціонування громадської думки в Україні. 

Підкреслимо, що запит на дослідження феномена громадської думки 

сформований соціальною практикою. Впровадження теоретичної моделі, що 

ґрунтується на концепції оптимізації взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства у практику разв’язує актуальні проблеми соціального розвитку. Без 

практичного застосування дослідницькі ідеї не будуть перевірені на ефективність, 

а розробка моделі громадської думки без врахування практики українських реалій 

посилює прірву між теоретичними уявленнями про феномен громадської думки та 

конкретними соціально-історичними умовами. 

З метою конкретизації детермінант оптимізації взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства як передумови гармонізації процесу функціонування 

громадської думки в Україні використовувався діяльнісний та синергетичний 

підходи, а також принципи сходження від абстрактного до конкретного, 

відповідності і доповнюваності. Результатом використання цих принципів та 

підходів стало виділення концептуальних напрямків оптимізації взаємозв’язку 

держави і громадянського суспільства як джерела гармонізації громадської думки. 

З метою не перенавантаження сформованої концепції та для того, щоб не 

загубити фокус дослідницької діяльності слід включити у дослідницьку 

методологію принцип відповідності, що утверджує наявність спадкоємного зв’язку 
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між моделями і теоріями в процесі розвитку знання про феномен громадської 

думки та принцип доповнюваності, що покликаний підтримувати розмаїття та 

багатомірність підходів у дослідженні.   

Діяльнісний підхід використовується з метою означення соціальних суб’єктів 

у ролі носіїв громадської думки і суб’єктів соціально-політичної та громадської 

діяльності. Під суб’єктом, як індивідуальним учасником, необхідно розуміти саме 

особистість, а не індивідуальність, адже, на думку філософів, на відміну від 

індивідуальності, особистість усвідомлює саму себе як таку, що включена у 

соціальне буття. Індивідуальність же усвідомлює себе, як чинна так-а-ні-інакше. 

Тобто індивідуальність каже «Я така», а особистість – «Я є»  [18]. Таким чином, 

підкреслюється соціальне значення останньої та роль взаємозв’язку з іншими 

соціальними суб’єктами.  

Ми погоджуємося із тими соціальними філософами, які зазначають, що через 

розуміння значення соціальних дій та взаємодії соціальних суб’єктів розуміється і 

природа суспільства. В. Бех визначає суспільство, як «сукупність індивідів у межах 

ними ж відтворюваних систем соціальних дій, смислів та цінностей». Втім, – 

продовжує дослідник, «суспільство – це не лише деякі соціальні дії (вчинки 

соціальних індивідів), а й їх взаємодія, адже соціум – це, по суті, втілення 

соціального контракту як результату взаємодії соціальних суб’єктів» [12, с. 10]. 

Тобто в процесі взаємодії, соціальні суб’єкти впливають один на одного та на 

оточуюче середовище, що дозволяє сприймати їх як суб’єктів діяльності, а 

діяльність є визначальною складовою громадської думки.  

На основі діяльнісного підходу: по-перше, відводиться важлива роль аналізу 

взаємодії соціальних суб’єктів, що спрямована на розвиток держави і 

громадянського суспільства; по-друге, суспільна свідомість розглядається у 

тісному взаємозв’язку із соціальним буттям (діяльністю та відносинами соціальних 

суб’єктів); по-третє, розвиток громадської думки зумовлюється активністю 

соціальних суб’єктів в процесі діяльності.  
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При розкритті підпункту 3.2. для того, щоб підкреслити соціально-

комунікативну природу громадської думки використовується ідея про те, що 

людські відносини не можливі без процесу комунікації (Н. Луман, Г. Габермас).  

Т. Єжижанська виділяє два підходи у комунікативістиці: трансляційний й 

інтеракційний. Вона зазначає, що «трансляційні (механістичні, лінійні) моделі 

зображають комунікацію як односпрямований процес кодування й передачі 

інформації від джерела до одержувача повідомлення. При інтеракційному підході 

комунікація розглядається як спільна діяльність учасників комунікації» [70, с. 34].  

Ми погоджуємося з дослідницею, що другий підхід краще демонструє 

спілкування у соціумі і відповідає дослідженню феномена громадської думки. Він 

відповідає твердженню, що процес комунікації передбачає адресність та має сенс у 

певний час і в конкретному місці.  

Не лінійний характер формування і функціонування громадської думки вказує 

на необхідність застосування синергетичного підходу при конкретизації 

детермінант оптимізації взаємозв’язку держави і громадянського суспільства як 

передумови гармонізації процесу функціонування громадської думки. 

Застосування синергетичного підходу допомогло виявити громадянсько-

самоорганізаційні детермінанти оптимізації взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства та дослідити їх в залежності зі складовими елементами 

громадської думки, що саморозвиваються. 

Таким чином, із розгляду методологічної основи дослідження феномена 

громадської думки можна зробити наступні висновки: 1) дослідження громадської 

думки ґрунтується на розгляді її в предметному бутті (статичний аспект) і у 

дійсному існуванні (динамічний аспект). Згідно з цим нами досліджено теоретичні 

підходи та принципи дослідження, 2) вони не позбавляють від загроз у науковому 

дослідженні, однак доповнюють одне одного, що допомагає розглянути феномен 

громадської думки із різних сторін, 3) вони застосовуються залежно від вибраного 

підходу дослідження, який найкращим чином наближає до реалізації дослідницької 

мети та завдань дослідження, 4) виділені принципи та підходи допомагають 

дослідити феномен громадської думки таким, який він є і має бути, його структуру, 
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функції, стихійний і свідомий характер, з усіма позитивними і негативними 

властивостями, проявами та протиріччями; показати його внутрішні і зовнішні 

зв’язки; те, як він пов’язаний із суспільною свідомістю, як проявляться на практиці, 

його вагомість у соціально-політичному житті суспільства та вплив на нього 

чинників соціального буття, шляхи оптимізації взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства як основи гармонійного функціонування громадської 

думки, при цьому дотримуючись логіки, об’єктивності та надійності викладу 

власної думки. 

Системний підхід використовується для аналізу громадської думки як 

системи, що включає до свого складу низку взаємопов’язаних елементів. 

Герменевтичний підхід необхідний для осмислення змісту понять «громадянське 

суспільство», «держава», «державна думка», «громадська думка», виділення місця 

громадської думки у структурі суспільної свідомості. Синергетичний підхід 

використовується для дослідження громадської думки як соціального процесу, що 

ґрунтується на засадах самоорганізації. Діяльнісний підхід використовується з 

метою означення соціальних суб’єктів у ролі носіїв громадської думки і суб’єктів 

соціально-політичної та громадської діяльності. Результатом використання 

діалектичного підходу є виявлення та обґрунтування закономірностей становлення 

та функціонування громадської думки. Результатом використання історико-

генетичного підходу є обґрунтування ґенези філософського та соціально-

гуманітарного осмислення феномена громадської думки та механізму 

функціонування громадської думки в контексті визначення особливостей прояву 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства на різних етапах історії. 

Результатом використання формаційного та цивілізаційного підходів є 

дослідження процесу формування та функціонування громадської думки в 

залежності від характеру взаємозв’язку держави та структур громадянського 

суспільства. 

Дисертаційна робота спирається на такі принципи дослідження. Принципи 

протиріччя та взаємозв’язку використовується для виявлення протилежних сторін 

і елементів, які у єдності сприяють аналізу сутності феномена громадської думки 
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та змісту поняття, що його позначає (таких як держава і громадянське суспільство, 

свобода і необхідність порядку, заснованого на авторитеті, знання і віра, традиції і 

новації); принцип єдності соціальної теорії та соціальної практики – у 

дослідженні стану функціонування громадської думки в українському суспільстві, 

моделей механізму функціонування громадської думки в залежності від характеру 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства, типів взаємовідносин 

держави і громадянського суспільства, що прискорюють або уповільнюють процес 

формування громадської думки, принцип єдності історичного і логічного – при 

обґрунтуванні теоретичних моделей громадської думки, принцип сходження від 

абстрактного до конкретного – при аналізі сутності феномена громадської думки 

та визначення змісту поняття, що його позначає, а також детермінант оптимізації 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства як передумови гармонізації 

процесу функціонування громадської думки в Україні, принцип розвитку – при 

вивченні явища громадської думки з позицій розвитку взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства, принцип об’єктивності – при неупередженому аналізі 

феномена громадської думки, що обумовлений соціальним буттям та пов’язаний із 

суспільною свідомістю, принцип науковості – при аналізі джерельної бази, 

пов’язаної із проблематикою дослідження, принцип відповідності та 

доповнюваності – при дослідженні моделей механізму функціонування 

громадської думки в залежності від характеру взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства та визначенні підходів до соціально-філософського та 

соціально-гуманітарного осмислення феномена громадської думки. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

Здійснення аналізу ґенези філософського та соціально-гуманітарного 

осмислення феномена громадської думки як прояву взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства, уточнення сутності феномена громадської думки та 

змісту поняття, що його позначає, визначення основних методологічних засад 

дослідження феномена громадської думки як прояву взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства дають підстави для формування висновків: 
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1. Особливістю дослідження ґенези філософського та соціально-

гуманітарного осмислення феномена громадської думки як прояву взаємозв’язку 

держави і громадянського суспільства є виявлення та розвиток уявлень про 

протиріччя та взаємодію між носіями влади (державою) та широкими верствами 

населення (громадськістю). Залежно від стану взаємодії між ними ми визначаємо 

етапи філософського та соціально-гуманітарного осмислення феномена 

громадської думки.  

Перший із них – етап формування уявлень про громадську думку в контексті 

передконфліктної стадії взаємозв’язку держави і громадськості (Стародавній 

Світ) характеризується низьким рівнем свободи діяльності та високим ступенем 

необхідності порядку, заснованого на авторитеті. Закладається основа формально-

логічного мислення, розвитку суб’єкт-об’єктного типу зв’язків та відносин, 

окреслюється коло гносеологічних, онтологічних, праксеологічних, аксіологічних 

та комунікативних проблем у дослідженні феномена громадської думки. Відносини 

між носіями влади та громадськістю формуються на підґрунті родових традицій, 

етико-моральних приписів (конфуціанство), законодавчих приписів (легізм), 

принципу невтручання (моїзм, даосизм), принципу системності виховання 

(Платон), принципу об’єднання колективної спільності на основі територіального 

показника (Аристотель, Платон), принципу згоди (Цицерон). 

Другий етап – етап розвитку уявлень про громадську думку в контексті 

зародження конфлікту між державою і суб’єктами громадянського суспільства 

(Середньовіччя та Відродження) характеризується зростанням заохочення до 

високого рівня насильства щодо тих соціальних суб’єктів, які є незгодними із 

думкою привілейованих суб’єктів формування громадської думки (носіїв 

релігійних ідей). Теоретичні уявлення про громадську думку мають теологічний 

характер. Стає вираженою проблема суперечності між потребами соціальних 

суб’єктів як носіїв громадської думки та можливістю їх задовольнити у межах 

взаємовідносин із суб’єктами формування громадської думки. Мислителі 

приділяють увагу аксіологічному аспекту формування громадської думки. 

Філософські проблеми розглядаються через призму віри в бога, тому істинною стає 
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його думка, всі інші – її копією. Принцип рівності, проголошений у релігійно-

філософських творах, створює підґрунтя для формування уявлень про необхідність 

індивідуальних зусиль у просуванні ідеї у маси. Визначається роль моральної 

оцінки як основи формування громадської думки (А. Аврелій), виявляється роль 

поведінкового аспекту громадської думки, що постає як людська свобода волі 

(Т. Аквінський, І. Солсберійський). У епоху Відродженні актуалізується 

дослідження свободи діяльності у державотворчих процесах: звертається увага на 

участь соціальних суб’єктів у здійсненні верховної влади (Л. Бруні), 

запровадження виборчої системи та слідування державним порядкам (Т. Мор), 

регулювання відносин панування і підпорядкування засобами посилення 

морального впливу (Т. Кампанела), засобами соціально-психологічного впливу (Н. 

Макіавеллі). 

Третій етап – етап розвитку уявлення про громадську думку, що 

характеризується філософським та соціально-гуманітарним осмисленням 

феномена громадської думки в контексті конфліктної стадії взаємозв’язку 

держави і громадянського суспільства (Новий і Новітній час) характеризується 

актуалізацією проблеми самоідентифікації та соціалізації соціальних суб’єктів, 

індустріалізації, інформатизації, глобалізації суспільства, пошуку співвідношення 

між означуючим і означуваним, тим самим та іншим, реальністю та фантазмами, 

істинним і хибним.  

Перша фаза цього періоду характеризується інтересом до ліберальних ідей, 

утвердженням принципу свободи та рівності (Ж. Руссо, Дж. Лока, І. Канта, 

Г.В.Ф. Гегеля). Підкреслюється, що хиби, які виникають у громадській думці, 

мають природний характер, а тому їх можна свідомо долати (досліджуються 

проблема свободи волі та її розвитку).  

У другій фазі цього періоду остаточно закріплюється демократична 

спрямованість в осмисленні держави і громадянського суспільства, що обумовлює 

посилення їх взаємозв’язку на правових засадах (Р. Даль, Й. Шумпетер, Г. Вярд). 

Дослідники розглядають проблему співвідношення емоційно-чуттєвого і 

раціонального (З. Фрейд, Е. Фромм, К. Юнг), хибного та істинного у відображенні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
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дійсності (К. Маркс), залежність формування громадської думки від досвіду та груп 

суб’єктів (Ф. Гольцендорф). На цій фазі хиби у громадській думці пояснюються 

формуванням їх у суспільній свідомості під впливом соціального буття. 

Третя фаза цього періоду характеризується констатацією факту про втрату 

зв’язку соціальних суб’єктів із реальністю, втрату свободи волі, що зумовлює 

розвиток механізму зовнішнього впливу суб’єктів формування громадської думки 

на соціальних суб’єктів (Ю. Габермас, Ж. Бодрійяр, Г.-Г. Гадамер, Е. Гуссерль, 

Є. Ноель-Нойман, Г. Тард) Хибна думка у цій фазі визначається як неусвідомлений 

результат усвідомленої зміни думки під дією зовнішнього впливу суб’єктів 

формування громадської думки. На цій стадії взаємодія держави і громадського 

суспільства характеризується переходом від вираженої стадії конфлікту до 

латентної стадії, що має прихований характер.  

2. На основі аналізу ґенези філософського та соціально-гуманітарного 

осмислення феномена громадської думки як прояву взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства ми виділили дві групи теоретичних моделей 

громадської думки: концепції, що спираються у визначенні громадської думки на 

поняття «соціальне буття» (Арістотель, Т. Аквінський, Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, 

Дж Лок, К. Маркс, К. Сен-Сімон, О. Конт, В. Оссовський, Д. Гавра та інші) і 

концепції, що розглядають громадську думку через поняття суспільної свідомості 

(Платон, А. Аврелій, Ж.Ж Руссо, Ф. Бекон, Г. Спіноза, Е. Фромм, Г. Лебон, 

Є. Ноель-Нойман, У. Ліппман та інші).  

Серед особливостей теоретичних моделей першого типу наступні: 1) соціальні 

суб’єкти формують громадську думку; 2) громадська думка залежить від груп 

суб’єктів; 3) соціальні умови визначають особливості формування оціночного 

судження; 4) визнається принцип детермінізму у формуванні та розвитку 

громадської думки; 5) досліджується громадська думка через взаємозв’язок 

особистого і всезагального, індивідуального і колективного; 6) увага приділяється 

таким характеристикам громадської думки, як інтенсивність поширення, 

стабільність, конфліктність.  
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Особливостями другого типу є: 1) громадська думка впливає на соціальних 

суб’єктів; 2) громадська думка залежить від «духу часу»; 3) громадські судження, 

життєві позиції соціальних суб’єктів формують буттєвість; 4) досліджується 

ціннісна природа громадської думки; 5) досліджується громадська думка через 

взаємозв’язок свободи діяльності і необхідності порядку, заснованого на 

авторитеті; 6) акцент робиться на історичних, часових, територіальних 

особливостях громадської думки; 7) концепції базуються на розкритті місця 

громадської думки у масовій свідомості. 

3. Розвиток уявлень про феномен громадської думки бачимо у єдності цих 

напрямів, у соціально-філософському дослідженні феномена громадської думки, 

через взаємозв’язок соціального буття та суспільної свідомості в контексті 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства, що дозволяє виділити 

поняття «громадська думка». Розроблено соціально-філософське значення 

феномена громадської думки як цілісної соціальної реальності, що ґрунтується на 

єдності онтологічного, аксіологічного, праксеологічного, гносеологічного та 

комунікативного аспектів. Громадська думка є соціально-філософським поняттям, 

яке позначає специфічну форму суспільної свідомості, яка склалася в 

процесі  комунікативної взаємодії держави і громади, зумовленої інтересами і 

потребами соціальних суб’єктів на відповідному етапі історичного розвитку, 

результатом якої є оціночні судження щодо соціального буття, які сформувалися в 

процесі пізнання об’єктів природної і соціальної реальності, що виявляються і 

змінюються під впливом практики та ідеології та впливають на соціальне буття. 

Встановлено, що громадська думка є результатом діяльності її суб’єктів 

функціонування, серед яких виділено державу та громадянське суспільство, 

взаємозв’язок між якими складається під дією потреби у взаємодії та комунікації. 

4. Умовою соціально-філософського аналізу феномена громадської 

думки та визначення детермінант оптимізації взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства як передумови гармонізації процесу функціонування 

громадської думки в Україні є розробка та використання теоретико-

методологічного інструментарію дослідження феномена громадської думки як 
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прояву взаємозв’язку держави і громадянського суспільства на основі 

використання діалектичного, феноменологічного, герменевтичного, діяльнісного, 

системного, синергетичного, історико-генетичного, формаційного та 

цивілізаційного підходів. Методологія аналізу феномена громадської думки 

спирається на принципи: протиріччя, розвитку, загального зв’язку, єдності 

соціальної теорії та соціальної практики, об’єктивності, єдності історичного і 

логічного, сходження від абстрактного до конкретного, науковості, відповідності, 

доповнюваності. 

Основні результати першого розділу дисертаційного дослідження висвітлені у 

публікаціях авторки [196; 197; 199; 203; 204; 205].  

На основі висновків до першого розділу переходимо до аналізу наступних 

питань, які стосуються теоретичних засад дослідження феномена громадської 

думки в контексті взаємозв’язку держави і громадянського суспільства. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА 

ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВИ І 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Плідним для наукового пошуку закономірностей громадської думки стало 

ХХ століття: досліджувався взаємозв’язок класового та суспільного інтересу [222], 

стихійності та свідомості [90], взаємозалежність у ній індивідуального, групового 

та суспільного [211]. Аналізом проблем, пов’язаних із пошуком закономірностей 

функціонування громадської думки займалися: Ф. Гольцендорф [47], Е. Ноель-

Нойман [138], Г. Тард [212] ті інші. Сучасні українські дослідники у визначенні 

закономірностей громадської думки акцентують увагу на процесі збагачення 

громадської думки [151], визначній ролі «медіаплацебо» [237], цільовій аудиторії 

громадського дискурсу [172], інституціоналізації громадської думки [254] тощо. 

Концептуальні підходи у сучасній соціально-філософській та соціально-

гуманітарній вітчизняній літературі не надають достатнього обґрунтування джерел 

розвитку громадської думки як самоорганізованої системи, в контексті діалектики 

порядку і хаосу, що обумовлює її становлення і функціонування у сучасному 

суспільстві, яке змінюється. Відтак переходимо до з’ясування основних 

закономірностей становлення та функціонування громадської думки та механізму 

функціонування громадської думки в контексті взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства на різних етапах історичного розвитку. 

 

2.1. Основні закономірності становлення та функціонування громадської 

думки 

Для з’ясування сутності громадської думки у дії необхідно проаналізувати 

зв’язки та відносини, які складаються між сутнісними елементами громадської 

думки, що запускають механізм її відтворення.  

Як справедливо відзначає В. Гавра, закономірності громадської думки 

обумовлені загальними законами діалектики [38, с. 54]. Спираючись на попередні 

дослідження філософів, корелятивна взаємодія та причинна зумовленість між 
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складовими сутнісного ядра громадської думки пояснюється дією найбільш 

важливого закону стосовно даної проблематики, а саме співвідношенням 

соціального буття і суспільної свідомості. На нашу думку, з одного боку, соціальне 

буття та суспільна свідомість нерозривно пов’язані, адже суспільна свідомість 

відображає соціальне буття, цілеспрямовано впливає на нього і задає напрямки 

його розвитку; а соціальне буття, зі свого боку, створює підґрунтя для формування 

суспільної свідомості та визначає її зміст. Проте, не дивлячись на залежність, 

суспільна свідомість і соціальне буття є самостійними утвореннями й 

підпорядковані власній логіці розвитку. Суспільна свідомість може розвиватися в 

розріз із соціальним буттям. Прояв випередження суспільної свідомості щодо 

соціального буття можна спостерігати у часи прискореного розвитку науки та зміни 

ідеології. Відставання ж суспільної свідомості від соціального буття проявляється 

в тривалому збереженні застарілої інформації у сфері суспільної психології, 

живучості стереотипів, ритуалів на фоні соціального розвитку. 

Для розуміння взаємозв’язку і взаємовпливу соціального буття і суспільної 

свідомості на становлення та розвиток громадської думки, зазначимо, що 

залежність соціального буття та суспільної свідомості визначається суб’єкт-об’єкт-

суб’єктною та оціночно-ціннісною обумовленістю громадської думки.  

Специфіка суб’єкт-об’єкт-суб’єктної взаємодії обґрунтовується специфікою її 

суб’єкта. Складова ядра громадської думки визначається у діалектичній єдності 

категорій одиничного і загального. Вважаємо, що громадська думка, з одного боку, 

є проявом одиничного, оскільки категорія одиничного відображає індивідуальну 

думку окремого соціального суб’єкта. З другого боку, проявом загального є 

ототожнення думок, притаманних соціальним суб’єктам, що утворюють єдине 

явище – саму громадську думу. Отже, вважаємо, що будь-яка громадська думка є 

єдністю протилежностей, адже вона у суттєвому відношенні діалектично водночас 

одинична і загальна. Цей необхідний взаємозв’язок є об’єктивним критерієм, 

внутрішньо властивим факту існування громадської думки.  

Співвідношення індивідуальної думки та громадської думки також 

виявляється у теорії цілого і частини: громадська думка є цілим, що складається із 
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частин, кожна із яких розкриває її визначеність, тобто є особливим елементом 

цілого. Цей взаємозв’язок показує внутрішню залежність частин між собою та 

частин і цілого, має об’єктивний характер, не залежить від свідомості та волі 

людини, але проявляється у її діяльності.  

Водночас громадська думка не зводиться до суми індивідуальних думок, вона, 

як складна система, що самовідтворюється більша за суму індивідуальних думок. 

Ми погоджуємося з Е. Дюркгеймом, який визнавав думки соціальних суб’єктів 

колективним явищем, результатом колективної роботи, навіть, якщо сама людина 

не усвідомлює цей факт. За словами філософа, група, колектив та суспільство 

мислить, відчуває, діє абсолютно інакше, ніж це зробили б члени цього суспільства, 

якби вони були роз’єднані [67, с. 494].  

Факт того, що соціальні суб’єкти є носіями не тільки своєї власної, а й 

породженої іншими соціальними суб’єктами думки, пояснює виникнення такого 

багатогранного явища, яке Б. Грушин назвав груповою неоднорідністю свідомості 

спільності [54, с. 151]. Це твердження дослідника підкреслює, що у соціальному 

комунікаційному просторі можуть існувати різні думки з приводу одного об’єкта 

громадської думки.  

В межах дії тієї чи іншої соціальної групи, безліч індивідів одночасно входять 

в багато різних спільностей: демографічних, регіональних, політичних, тих, що 

збігаються з найближчим оточенням людини. В результаті цього, як зазначає 

Б. Грушин, соціальні суб’єкти одночасно є носіями не одного, а декількох різних 

типів групової свідомості [54, с. 153]. Тому одночасно індивідуальна думка 

соціальних суб’єктів з приводу одного об’єкту дійсності може бути тотожною із 

іншими індивідуальними думками соціальних суб’єктів у громаді, а з приводу 

іншого об’єкта громадської думки – громадська думка може бути конфліктною. На 

основі цього формується «сектор громадськості», який виступає носієм широкої, 

наприклад, чинної в межах окремої громади, держави або цивілізації, громадської 

думки.  

У окремої особисті також можуть виникати внутрішні суперечності під час 

формування оціночного судження, які можуть мати деструктивні наслідки для 
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встановлення гармонійних зв’язків із зовнішнім середовищем, чим також можна 

пояснити амбівалентність індивідуальної думки та хиби в ній. Хибне індивідуальне 

судження соціального суб’єкта може поширюватися під час спілкування та 

комунікації з іншими соціальними суб’єктами, чим породжувати хибну громадську 

думку.  

Діалектичний взаємозв’язок одиничного і загального пояснюється також у 

тому, що згідно з теорією подібності не існує абсолютно тотожних, як і абсолютно 

відмінних речей [224, с. 279]. Окремі, одиничні речі, як і особистості у суспільстві, 

пов’язані між собою, взаємозалежать одна від одної. Наведене твердження 

підкреслює думку Г. Тарда, який визначає причини виникнення такої спільності 

між соціальними суб’єктами.  

Він запитує: «Що ж це таке, що одна душа може передати іншій душі, що не 

може бути ні її почуттями, ні настроями, які по суті своїй не здатні ні до якої 

передачі». І сам відповідає: «це те, що два суб’єкти можуть свідомо повідомити 

один одному, відчуваючи при цьому себе ближчими і схожими. Тільки свої 

поняття, бажання, думки й наміри, тобто форми, незалежно від їх змісту» [212, 

с. 13]. Таким чином, індивідуальна думка соціального суб’єкта є тією єднальною 

ланкою (одиничним), формою індивідуальної свідомості що породжує громадську 

думку (загальне).  

Громада, як особливе в даному контексті, визначає межі спільних інтересів та 

будує систему зразків та звичних способів дій для соціальних суб’єктів. 

Б. Слющинський визначає поняття громади як форму соціальної (колективної) 

організації людей, місцеву спільноту, місцеву організацію та частину суспільства, 

характерну майже для всіх народів [188, с. 98]. Для особистості думка громади 

виступає не просто, як думка колективу, а як громадська думка. І вона насправді є 

такою, оскільки ця думка виражає громадські інтереси. Спираючись на думку 

громади формуються установки особистості та готовність сприймати факти 

дійсності, формується світогляд та ментальність. 

В процесі відтворення громадської думки зберігається стан збалансовані між 

всіма її елементами. Цей взаємозв’язок повторюється на постійній, стійкій основі 
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та має необхідний характер, таким чином, відтворює динамічну рівновагу. Для 

підтримки стану динамічної рівноваги, необхідний постійний вияв процесів 

самоорганізації, тобто самовідтворення думки. В цьому значенні громадська думка 

не має початку і кінця, адже визначає окрему думку людини, як думку абстрактного 

соціального суб’єкта, а не конкретної особистості. Відповідно вона є невичерпним 

явищем, адже соціальні суб’єкти, які мають однакову індивідуальну думку, щодо 

конкретного явища, події, факту дійсності можуть змінюватись, а громадська 

думка про це явище, предмет, факт дійсності залишиться сталою.  

Водночас громадська думка проходить стадії розвитку, а тому має свої межі й 

є кінцевим явищем. Дане твердження підтверджує реалізацію ще одного закону 

діалектики, а саме переходу кількісних змін у якісні, дію якого можна виявити в 

процесі розгляду етапів формування громадської думки. На першому етапі 

формування громадської думки, як справедливо зазначає Д. Ганчев, відбувається 

отримання і сприйняття інформації про окремі події й факти, формуються певні 

почуття та уявлення про них. Потім, на другому етапі відбувається індивідуальне 

осмислення отриманої інформації та оцінка її у сфері індивідуальної свідомості. На 

третьому етапі відбувається обмін думками, що призводить до боротьби 

індивідуальних думок. На четвертому етапі окремі думки об’єднуються і 

групуються навколо загальних і принципових засад обговорюваних проблем. А 

отже, думка кристалізується і стає громадською. Таким чином, відбувається 

перехід до функціонування громадської думки [41, с. 185].  

В. Коробейников доповнює вищевказані етапи наступним і останнім – 

реалізацією на практиці, адже громадська думка включає певну форму дії людей. 

На цьому етапі вона стає зрілою та поступово згасає і йде на спад [90, с. 65]. У 

цьому контексті перехід від етапу до іншого етапу становлення громадської думки 

породжує нові інтегративні якості явища громадської думки, що утворюються в 

результаті накопичення диференціальних змін.  

Як бачимо, хоча і можна зафіксувати стабільний стан громадської думки, вона 

водночас є динамічним і мінливим явищем, що постійно трансформується. Через 

зміну інтересу, в поле зору суб’єкта формування громадської думки потрапляють 
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нові об’єкти, а тому відбувається процес поступового переходу від одного стану 

громадської думки, застарілого, до нового стану з оновленим змістом, і в цьому 

процесі виявляє свою дію закон заперечення заперечення.  

Виходячи з останнього твердження, слід підкреслити, що процесу формування 

громадської думки властива діалектична єдність перервності і безперервності, 

скінченного і нескінченого. Швидкість проходження етапів формування 

громадської думки залежить від зовнішніх і внутрішніх чинників, в тому числі 

актуальності теми (об’єкту громадської думки), дискусійності, зацікавленості 

соціальних суб’єктів щодо її обговорення, їх активності, кількості, стійкості 

займаної позиції, практичного втілення ідей у дійсність тощо.  

Взаємозв’язок скінченого і нескінченого, перервності і безперервності має 

об’єктивний зміст, постійно відтворюється, є загальною і необхідною умовою 

існування громадської думки. Нескінченне проявляється у скінченному, адже 

пізнати нескінченне можливо тільки через пізнання кінцевих об’єктів. Кінцеве ж 

служить межею, завдяки якій ми розсікаємо нескінченність матерії на 

нескінченність «вшир» і нескінченність «вглиб» і потім рухаємося по «поверхні 

перетину» [122, с. 111]. Звідси визначимо, що скінченне і нескінчене у становленні 

громадської думки діалектично обумовлюють одне одного. Згідно з цим: 1) носії та 

суб’єкти  формування громадської думки паддаються змінам, але громадська думка 

залишатися незмінною, 2) громадська думка набуває змін, а носії та суб’єкти 

формування громадської думки залишаються не змінними, 3) зі зміною носіїв або 

суб’єктів формування громадської думки змінюється громадська думка. 

По суті, в процесі формування громадської думки соціальні суб’єкти, носії 

громадської думки набувають внутрішніх переконань, які є результатом 

соціального досвіду, отриманого в процесі соціальної практики. Соціальний досвід 

має властивість успадковуватися, а тому переконання соціальних суб’єктів можуть 

передаватися у часі та просторі.  

Життєвий досвід створює важливе підґрунтя для розвитку громадської думки. 

Однак, у сучасному світі він набуває викривлених змін, адже трансформується під 

впливом процесів віртуалізації, замінюється вигаданими, уявними образами або 
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беззмістовними симулякрами, які відкривають «вікно» для маніпулятивного 

впливу.  

Слід зауважити, у суспільній свідомості, як і в індивідуальній свідомості, 

існують незбагненні, неосмислені, інстинктивні, духовні чинники. Для їх 

пояснення, науковці звертаються до таких понять, як «колективне несвідоме», 

«соціальна психіка», «соціальна пам’ять» та інші. Свідомість існує на основі 

несвідомого (за К. Юнгом), відповідно, існує загроза природного спотворення 

соціальної реальності, що має спадкоємний характер [249]. Водночас на 

соціального суб’єкта може здійснюватися свідомий вплив, що стає причиною зміни 

його індивідуальна думка.  

Вибудована модель мислення стає результатом підміни соціальної реальності 

симуляцією, що як зазначає О. Грушковська, дозволяє втекти від самотності, 

відчути довіру до інших людей, однак втратити зв’язок із соціальними інститутами, 

знизити рівень інституційного порядку та підвищити рівень хаотичних процесів у 

суспільстві [55, с. 13]. 

У контексті нашого дослідження, категорії стихійності та свідомості у 

формуванні громадської думки показують міру впливу на формування громадської 

думки зовнішніх і внутрішніх чинників. Стихійне формування громадської думки 

відбувається в процесі ідентифікації, спілкування, формується залежно від 

індивідуального і колективного досвіду, передбачає у своєму підґрунті 

самоорганізацію соціальних суб’єктів, що утворюється стихійно залежно від їх 

інтересів та потреб. Даний тип формування громадської думки передбачає 

внутрішній процес розвитку індивідуальних оціночних суджень через передачу 

повідомлень в процесі комунікації. Взаємозв’язок між всіма учасниками процесу 

формування громадської думки є двостороннім і рівноправним.   

Свідоме формування громадської думки передбачає односторонній 

цілеспрямований вплив засобами масової інформації, пропаганди, реклами та 

інших інструментів маніпуляції на соціальних суб’єктів з метою їх перетворення 

на об’єкт громадської думки. При здійсненні свідомого впливу з метою маніпуляції 

суспільною свідомістю соціальні суб’єкти стають об’єктами впливу, в результаті 
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якого вони набувають штучно сформовані оціночні судження. Суб’єкт формування 

громадської думки має досвід фізичної, матеріальної, психічної або 

інтелектуальної сили та здатний впливати на соціальних суб’єктів, носіїв 

внутрішніх переконань і тим самим перетворювати суспільну свідомість і 

соціальне буття.  

Одним із важливих чинників, що впливає на природу формування громадської 

думки є пасивність чи активність самого соціального суб’єкта, на якого 

здійснюється вплив. Залежно від зміни ступеня дієвості Ф. Гольцендорф виводить 

наступну закономірність: «чим пасивніше ставиться до певних питань окрема 

особистість, тим охочіше вона приймає ті думки, які в її колі визнаються 

панівними» [47, с. 79]. 

Процеси переходу ідеального в матеріальне і навпаки властиві, як для 

індивідуальної, так і для суспільної свідомості, хоча індивідуальна і суспільна 

свідомість не тотожні. Відмінна риса суспільної свідомості від індивідуальної 

свідомості проявляється у тому, що суспільна свідомість виробляє знання, що 

актуальні та загальновідомі для більшості соціальних суб’єктів, тоді як 

індивідуальна свідомість містить приватні, буденні, суб’єктивні, особистісні 

знання, що не властиві для суспільної свідомості. 

Однак суспільна свідомість та індивідуальна свідомість мають спільні риси, 

по-перше, ідеальний характер (адже індивідуальна свідомість, як і суспільна 

свідомість позначає ідеальні форми, що охоплюють соціальне буття: поняття, ідеї, 

судження, уявлення, погляди і т.п.). По-друге, здатність до відображення буття. По-

третє, інтенціональний (спрямований) характер. По-четверте, самостійний 

характер та здатність впливу на соціальне буття.  

На основі уявлень про світ соціальні суб’єкти можуть не тільки відображати 

соціальне буття та оцінювати його, а й співвідносити зовнішній світ із самим 

собою, відчувати своє «Я» окремо від інших та надавати собі оцінку. Відповідно, 

вважаємо, що залежність соціального буття та суспільної свідомості визначається 

оціночно-ціннісною обумовленістю громадської думки. 
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Самосвідомість має важливе значення при формуванні громадської думки. 

О. Уледов влучно писав: «З ростом самосвідомості народу зростала і роль 

громадської думки» [222, с. 96]. Завдяки самосвідомості людина пізнає себе та 

прагне з’ясувати своє ставлення до світу. На основі самосвідомості ґрунтується та 

вибудовується система принципів, знань, ідеалів, поглядів, соціальних і правових 

норм, цінностей та ідей, яка утворює сплав та певний стан суспільної свідомості 

[181].  

Соціальні норми визначають межі дозволеного, виявляючи якою повинна бути 

поведінка соціального суб’єкта. Цінності виступають регулятором діяльності, 

підтримують норми поведінки, визначають важливість і необхідність використання 

знань в суспільстві. Соціальні норми та цінності впливають на чуттєво-емоційний, 

поведінковий та когнітивний компоненти структури громадської думки. Вони 

забезпечують стійкість суспільних відносин та відтворення суб’єкт-об’єкт-

суб’єктних зв’язків і відношень. 

Когнітивний, чуттєво-емоційний і поведінковий компоненти громадської 

думки відповідають трьом суспільним сферам та духовним началам (пізнавальна, 

емоційно-чуттєва та поведінкова), які притаманні як суспільству, так і окремому 

індивіду. Вони підпорядковані закону тотожності різнорівневих структур 

світобудови, який виділяє Г. Щокін. За його твердженням: «психологічна, 

соціологічна, космологічна структура подібні й підпорядковуються загальним для 

них закономірностям розвитку [247, с. 62]. Ці структурні компоненти у єдності і 

протиборстві визначають розвиток громадської думки. 

На когнітивному рівні громадська думка є когнітивним оціночним судженням, 

де головною є інформаційна складова. В сучасних умовах глобального розвитку, 

неухильне зростання швидкості та обсягу передачі повідомлень, прискорення їх 

обробки, збільшення обсягу видобутої нової інформації і прискорення її 

впровадження сприяє розвитку інформаційних процесів у суспільстві. Зміст 

громадської думки стає віртуалізованим, а об’єкт громадської думки – суспільним 

виробом, продуктом практичної пізнавальної діяльності людей, що має свою 

цінність. 
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Проблеми інформаційного суспільства вивчають сучасні українські 

дослідники: В. Бебик [9], В. Воронкова [33], О. Дзьобань [62], І. Застава [72], 

Н. Мороз [133], І. Чайка [236] та інші. Вони наголошують, що інформація стає 

суспільним надбанням і продуктом суспільного споживання, який має свою ціну. 

Інформаційні послуги перетворюються на важливий сектор економіки, що створює 

динамічний базис економічного прогресу.  

Збільшення відсотка населення, зайнятого у сфері послуг, призводить до 

переходу суспільства до постіндустріальної і, далі, інформаційної та 

постінформаційної стадії розвитку. В рамках сферичного підходу його можна 

визначити, як еволюційний перехід від біосфери до царства розуму, який 

В. Вернадський називає ноосферою. Особливістю суспільства розуму є його 

взаємозв’язок з оточуючим середовищем. «Smart-суспільство» успішно реагує на 

зміни середовища, адаптується до умов, що трансформуються, самостійно 

розвивається і ефективно досягає результатів. В. Воронкова зазначає, що smart-

суспільство містить «розумні технології», освіту, управління містом, все те, що 

пов’язане з Інтернетом, та сприяє підвищенню ефективності нової ролі 

інформаційних технологій, які виступають у якості єдиної інфраструктури нового 

суспільства [34, с. 22].  

Диджиталізація всіх сфер суспільства сприяє обговоренню нових актуальних 

теоретичних питань. Відповідно у науковому дискурсі з’являється поняття 

«інфосфери», де головними стають інформація, творчість, інтелектуальні, 

соціально-гуманітарні технології та поняття «віртосфери», як кіберпростору, де 

будь-яка інформація закодована в особливих образах, символах, знаках. Як 

зазначають дослідники, створення мережі інноваційних технологій є запорукою 

соціального розвитку в умовах нестабільності. Тому сьогодні набуває актуальності 

формування smart-людини, що має smart-світогляд, володіє когнітивними 

здібностями, може працювати із великим масивом інформації та відрізняти 

правдиву інформацію від фейкової [32].  

Формування громадської думки залежить від характеру інформації, яка 

знаходиться у комунікативному полі. І. Чайка виділяє структурний і вільний типи 
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інформації. Структурна інформація є універсальною, оскільки має регулювати 

функціонування всіх елементів системи, визначаючи їхні особливості. Вільна 

інформація є змістом інформаційної взаємодії системи та зовнішнього середовища, 

тобто міжсистемної взаємодії, і сприяє структурній трансформації системи, тобто 

розвитку [236, с. 78]. 

Крім вище визначеної типології інформації, В. Бебик розподіляє інформацію 

на систематизовану (за наявності цілеспрямованих потоків інформації) та хаотичну 

(ту, що не має упорядкованості). За рівнем та характером оцінки інформації, 

дослідник виділяє: об’єктивну (хімічну, біологічну (генетичну), економічну, 

правову); та суб’єктивну (соціальну, політичну, психологічну, культурну тощо) 

інформацію. Залежно від способу комунікації В. Бебик виділяє вербальну і 

невербальну інформацію, та, залежно від функції комунікації, когнітивну 

(пізнавальну), інформативну та перцептивну інформацію [9, с. 12]. На нашу думку, 

події, які стають об’єктом громадської думки, перш за все, являються дискусійними 

та не мають єдиної оцінки у суспільстві. А тому інформація є суб’єктивною, 

інформативною та перцептивною.  

Крім того, інформація об’єднує два різнорідних поняття – відомості й 

повідомлення, що володіють різними властивостями. Як зазначають дослідники, 

повідомлення характеризується статичністю, матеріальністю, об’єктивністю, 

обмеженою відтворюваністю, тоді як відомість характеризується динамічністю, 

духовністю, суб’єктивністю, незнищенністю [133, с. 139-140]. Таким чином, 

інформація є не набором фактів. Вона має емоційне підґрунтя. Відтак дослідники 

пов’язують інформацію також із мовою та розумінням. С. Демченко пропонує 

виділяти семантичну і естетичну інформацію. До семантичної інформації 

відноситься та інформація, яка піддається універсальній логіці, має структуру та 

яку можна перекласти на іншу мову. До естетичної інформації відноситься та 

інформація, яку не можливо перекласти на іншу мову. Вона належить до набору 

знань, спільних для сприймача та передавача [59, с. 37]. Тобто в процесі 

комунікації, крім фактів, передається певна історія, в якій закладений смисл, який 

розуміють всі учасники комунікаційного процесу. Пошкодження механізму 
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передачі сигналів та смислів спричиняє непорозуміння між учасниками цього 

процесу та породжує конфлікти. 

Соціальні суб’єкти у своїй сукупності становлять собою єдність щодо об’єкта 

диспуту, і водночас перебувають у суперечності, щодо його оцінки. Таким чином, 

реалізовується діалектичний закон єдності і боротьби протилежностей, який Д. 

Гавра формує, як закономірність «природної поляризованості», в основу якого 

покладена «єдність і боротьба ворожих за спрямованістю диференціальних думок, 

обумовлених неоднорідністю структури інтересів їх суб’єктів» [37, с. 76]. Цей 

закон проявляється також, на нашу думку, через діалектичну єдність категорій 

істини та хибності.  

Цікавим є твердження С. Кримського, який пише, що «знання – це завжди 

право на істину. Якщо воно реалізується, то пізнавальний результат одержує статус 

знання, якщо ні, то тоді цей результат оголошується гадкою чи замінюється вірою 

[97, с. 78]. Тобто знання є перевіреним на істинність, правильність, необхідність, 

доцільність, тоді як гадка може мати велику кількість можливих, формально 

рівноправних позицій та виступати, як певна ідейна позиція.  

Важливо, що взаємозв’язок категорій знання та віри у структурі громадської 

думки обумовлюється існуванням у складі громадської думки сумніву, як 

особливого стану свідомості і самосвідомості. На відміну від гадки, в структурі 

знання не міститься сумнів, тоді як гадка заснована на суб’єктивному суджені 

соціальних суб’єктів, в якому закладена властивість виражати істину або хибність.  

Соціальний суб’єкт може відчувати та/або виявляти недовіру до певної 

інформації, вагатися щодо її прийняття, оскільки може оцінювати її, як недостатньо 

обґрунтовану, правомірну, виправдану, необхідну, переконливу. Водночас 

інформація, яка міститься у інформаційному повідомленні, має задовольняти його 

інформаційну потребу для того, щоб він міг сформувати індивідуальне оціночне 

судження. Таким чином, для того, щоб утворилася громадська думка соціальні 

суб’єкти мають бути впевнені у правильності свого судження, а об’єкт громадської 

думки має бути дискусійним, тобто не бути доведеним як істина. 

Прийняття соціальними суб’єктами омани за істину, на нашу думку, 
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пояснюється існуванням групового несвідомого та інформаційної перенасиченості 

у суспільстві, адже те, що приймається у певному соціальному середовищі за 

істинне знання, може таким в реальності не бути. Сучасні науковці доводять, що 

більша частина розумової діяльності людини складається із інтуїтивних думок, які 

виникають під поверхнею свідомості. Коли люди, наприклад, вишукують у пам’яті 

слово, вони не перебирають одне слово за іншим, а просіюють весь свій лексикон 

одночасно, і те, слово, що вони шукали з’являється на поверхні. Таким чином, весь 

обсяг інформації не роз’єднується на фрагменти, а існує цілісно і не усвідомлено. 

Такий ефект колективного несвідомого дослідники називають голографічним [50, 

с. 37]. 

Водночас об’єм інформаційного поля постійно збагачується. З’являється 

більше каналів вираження різних точок зору. Постійне споживання інформації 

перетворюється на проблему, яку фахівці назвали «комбінаторним вибухом» [187, 

с. 48]. Дослідники зазначають, що для того, щоб отримати повне розуміння чогось, 

треба розуміти дедалі більше. Тому соціальні суб’єкти вимушені зупинятися на 

певному факті суспільної реальності, відповідно до своїх вподобань, нерідко 

сприймаючи інформацію на віру, без об’єктивного аналізу. Таким чином, 

відбувається підміна знання гадкою.  

Збільшення кількості інформації в суспільстві стає причиною зниження 

стійкості громадської думки, а через це, вплив джерела інформації на її одержувача 

зростає. Тому зростає роль знання як атрибуту комунікаційного процесу між 

людьми. У громадській думці поєднуються знання про загальновизнані факти, 

котрі не передбачають альтернативи ствердження і заперечення та гадка, що 

ґрунтується на сумніві та має альтернативи. Відтак забезпечується єдність 

абсолютного і відносного. 

Судження передбачає змінність дійсності і заперечення відносної стійкості 

позиції, тоді як знання передбачає повне уявлення про факти та події. 

Взаємозв’язок знання та віри має казуальний характер. Перш ніж буде сформована 

індивідуальна думка щодо будь-якого предмета, події, або явища, вона має містити 

про нього певну кількість інформації. Для того, щоб ця інформація пройшла 
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перевірку на правдивість, вона має бути пов’язана із минулим досвідом та 

перспективами подальшого пізнання, бути включеною у сферу соціально-

культурних цінностей та практичних потреб, методологічних і світоглядних 

орієнтирів, у певну діяльність. Тоді, коли людина має знання, щодо предмета, події, 

явища, вона може виразити щодо нього свою індивідуальну думку. Відповідно 

знання буде виступати щодо гадки, як причина і наслідок. Ця закономірність 

підкреслює каталітичну властивість громадської думки, якою все частіше 

користуються спеціалісти в сфері соціальних технологій впливу, коли намагаються 

прискорити процес переходу інформації у знання у власних цілях.  

Водночас стан сумніву є необхідним моментом розвитку 

теоретичного, наукового мислення [225, с. 616]. А для того, щоб пізнати будь-який 

предмет, явище, подію, необхідно мати загальне уявлення, щодо його властивостей 

на рівні здорового глузду. Відповідно віра та знання, як причина і наслідок має і 

зворотну дію, а тому зворотну залежність одна від одної, відтак проявляється 

інгібіторна властивість громадської думки. 

Взаємозв’язок істини та хибності в громадській думці відмітила у науковій 

праці С. Чукут [240]. У своїй статті дослідниця спирається на слова Ф. Гегеля, який 

першим побачив в основі громадської думки цю дихотомічну пару [42, с. 353]. На 

нашу думку, ці дві категорії співвідносні, адже їх суперечність вирішуються у їх 

поєднанні. Між ними існує глибокий зв’язок. Їх взаємодія полягає у взаємній 

залежності, взаємній обумовленості. Причино-обумовлене відношення істини та 

хибності вважаємо об’єктивним, внутрішнім, реально наявним, а також 

предметним, адже завжди має спрямований характер, міцним та стійким, бо не 

піддається змінам під дією зовнішніх умов, необхідним для розвитку громадської 

думки, тобто однозначним, регулярним і постійним, повторюваним і реалізованим 

протягом різних історичних часів. 

У становленні громадської думки важливу роль відіграє також чуттєво-

емоційний рівень. На цьому рівні формуються колективні інтереси, суспільні 

настрої, упередження, тобто ті феномени, що відбивіють емоційне відношення до 

соціальної проблеми, ступінь залучення до її обговорення. На цьому рівні, як 
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влучно висловився В. Михайлов, громадська думка «лише вимагає, але не 

пропонує рішення» [128, с. 40]. 

Яскравим підтвердженням ролі емоційно-чуттєвого чинника у формуванні 

громадської думки є експеримент, який провели дослідники у 1940-х роках. Вони 

показували піддослідним на екрані два трикутники і коло без звукового чи 

текстового супроводу, які рухалися по екрану. Учасники експерименту неухильно 

приписували цим фігурам характеристики, які є у їх досвіді. Відтак науковці 

дійшли до висновку, що соціальні суб’єкти, крім раціонального, шукають 

емоційного підкріплення отриманої інформації, чим можуть створювати помилки 

сприйняття та викривлення реальності [187, с. 84-85].  

Взаємозв’язок емоцій із пізнанням досліджували П. Селовей і Дж. Карузо, які 

обґрунтовували механізм використання емоцій для підвищення ефективності 

мислення і аналізували процес управління емоціями для покращення 

міжособистісних відносин. У своєму дослідженні вони дійшли висновку, що ідеї, 

погляди, ставлення соціальних суб’єктів не засновані тільки на раціональному, 

відстороненому зважуванні доказів, а передбачають емоційне відношення до 

інформації, тому розвиток емоційного інтелекту є важливою умовою успішної 

взаємодії соціальних суб’єктів на всіх рівнях [178, с. 32].  

З цим твердження погоджуються науковці із Єльського університету. Вони 

вказують на те, що людські погляди не є ізольованими. Погляди однієї окремої 

людини глибоко переплетені з іншими поглядами, спільними культурними 

цінностями й ідентичністю інших соціальних суб’єктів. Таким чином, на основі 

емоцій, як переживань людиною дійсності, соціальні суб’єкти визначають 

приналежність до певної групи та свою ідентичність [187, с. 198].  

Несвідомий потяг подібності індивідуального (особистого) до колективного 

(загальнолюдського), в основі якого лежать суперечності (конфлікти) 

ідентичностей, дослідники називають фрактальним ефектом [50, с. 37]. 

Тиражування думки соціальних суб’єктів засновується на процесі набуття знань та 

продуктів наслідування, які надають задоволення. М. Лепський зазначає, що 

соціальне наслідування є процесом тиражування соціальних фракталів, як 
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відтворення самоподібності соціальних стереотипів поведінки та діяльності [105, 

с. 34]. Цим ефектом пояснюється виникнення міжгрупових конфліктів, які 

виявляють себе через різницю в ідентичності соціальних суб’єктів. Також цей 

ефект може бути інструментом пропаганди, коли навмисно створюється образ 

супротивника за допомогою позбавлення його всіх групових ознак та власної 

ідентичності. 

Ми підтримуємо думку дослідників, які зазначають, що критична точка 

емоційності у громадській думці досягається, коли людська спільність 

перетворюється на масу. Зокрема про це зазначав Е. Фромм [230]. Водночас, 

вважаємо, що не тільки колективне несвідоме, відсутність людського критичного 

мислення, інстинкти та спонукання сприяють попаданню соціальних суб’єктів під 

маніпулятивний вплив. Вважаємо, що формування емоцій пов’язано із соціальним 

середовищем та попереднім досвідом інших соціальних суб’єктів. Підтвердженням 

цього твердження є думка Дж. М. Барбалет: «Моделі емоційного досвіду різні в 

різних суспільствах. У цьому сенсі емоція може розглядатися як результат або 

вплив соціальних процесів» [257, р. 9].  

Дещо подібне зазначав Е. Берікет, розділивши емоції на базові (вроджені і 

біологічно запрограмовані) та соціальні (емоції, що є результатом культурних 

впливів). До базових емоцій дослідник відносив страх, гнів, депресію і 

задоволення, а до соціальних – провину, сором, любов, образу, розчарування, 

ностальгію тощо [258, р. 492]. 

Аналізуючи роль емоцій у формуванні громадської думки необхідно 

скористатися ідеями Д. Келтнер і Дж. Хайд, які також поділяють емоції на два типи. 

Дослідники вважають, що емоції можуть бути, як психофізіологічною адаптивною 

реакцією, наприклад, афектом, так і соціокультурною нормою, тобто соціальним 

конструктом. Дослідники визначають, що на рівні групи, емоції допомагають 

людям визначити межі цієї групи і членів групи, проаналізувати і домовитися про 

пов’язані з групою ролі і статуси, проблеми, тобто соціальну ідентичність. На 

культурному рівні емоції допомагають дізнатися норми і цінності своєї культури 

[269, р. 513-516]. Залежно від вищезазначеного, можна стверджувати, що емоції 



99 
 

мають соціальну природу та є підґрунтям для формування і зміни стану масової 

свідомості, в тому числі громадської думки. Вони впливають на визначення 

спільного й відмінного між соціальними суб’єктами, на процес їх соціалізації та 

ідентифікації, а тому в основі ядра громадської думки покладений ефект ««ми» - 

«вони» («свої» - «чужі»). 

Ми погоджуємося із П. Сорокіним, який зазначав, що людина є носієм не 

тільки мирних, спокійних імпульсів, але і протилежних їм. Це виникає, коли 

індивідуальна думка окремої особистості підсилюється відчуттям спільної позиції 

з іншими особистостями [180, с. 37]. Соціальний психолог І. Джейніс назвав цей 

феномен груповим мисленням [267, р. 238-240].  

Групове мислення має у своїй основі несвідоме підґрунтя та пояснюється 

ефектом «зараження», що впливає на вироблення спільної мови, ритуалів, 

знаходження групи, яка не відповідає груповій ідентичності. Групове мислення не 

породжує глибокий рівень розуміння проблеми, а зводить її вирішення до палкого 

обговорення та протистояння думок, що підтверджує слова Б. Рассела про те, що 

думка, пов’язана з упередженням та заснована не на раціональних мотивах, а на 

емоціях [167, с. 20]. Водночас саме емоції надають громадській думці 

інтенсивності, спрямованості, тривалості та підкріплюються у досвіді. Завдяки 

цьому вона артикулюється носіями, а значить – активно просуватися у маси. 

Групова приналежність забезпечує підтримання психологічного здоров’я, а 

втрата узгоджених групових ідентичностей призводить до пошуку нових 

авторитетів. Важливе значення у цьому процесі має довіра. Вона, на нашу думку, 

об’єднує суб’єкт-об’єкт-суб’єктну та оціночно-ціннісну сторони громадської 

думки, створюючи базу для її гармонійного функціонування.  

Довіра формується індивідуально на основі минулого досвіду індивідів, та 

пов’язана з іншими соціальними суб’єктами, бо проявляється як стан, що базується 

на очікуваннях соціальних суб’єктів. Довіра не усвідомлюється соціальними 

суб’єктами, однак супроводжується емоційно забарвленими переживаннями та 

проявами у соціальному бутті. Вона забезпечує можливість реалізації базових 

потреб, таких як самозбереження, дотримання емоційної дистанції, співвідношення 



100 
 

цінностей, значущості та смислів різних соціальних суб’єктів у суспільстві.  

Емоції та почуття, в тому числі довіра, взаємопов’язані із діяльністю 

соціальних суб’єктів, визначають її динаміку, сприяють орієнтуванню і пошуку 

оптимального способу взаємодії, зумовлюючи особливості їх ідентичності, 

визначають ступінь відкритості інформаційного обміну у процесі комунікації та 

впливають на формування оцінки дійсності. Таким чином, людські емоції 

сприяють розвитку громадської думки від внутрішньої боротьби ідей, суджень 

соціального суб’єкта та формування індивідуальної думки до формування 

групового оціночного судження, як результату комунікативної взаємодії між 

людьми, що передбачає сукупність сформованих стійких уявлень і ідей, переваг і 

ціннісних орієнтирів людини, які виражають відношення до світу та інших людей. 

Ці оціночні судження набувають публічності, що сприяє початку розгортання 

боротьби переконань соціальних суб’єктів, об’єднання їх та перетворення на 

цілісне духовно-практичне утворення, що здійснює вплив на дійсність. 

Поведінковий компонент громадської думки вказує на її спроможність 

впливати на соціальне буття. Завдяки цьому компоненту громадська думка 

залежить від вибору, як простору можливостей та відповідальності, як 

фундаментальної умови визначення із позицією. На нашу думку, в основі ядра 

громадської думки покладений взаємозв’язок свободи діяльності і необхідності 

порядку, заснованого на авторитеті, як діалектичної пари категорій, що 

заперечують, але не виключають одна одну.  

Свобода є усвідомленням можливих меж людської поведінки, які залежать від 

конкретної ситуації людського існування (індивідуального, суспільного, світового) 

і в цьому плані, за твердженням В. Шинкарука, є усвідомленням необхідності [225, 

с. 570]. Іншими словами свобода відповідає позиції, коли людина мислить і діє 

відповідно до своїх інтересів, які не зачіпають межі свободи іншої людини. У цьому 

контексті вибір соціальних суб’єктів, як ознака свободи, залежить від задоволення 

їх інтересів.  

З цим твердженням солідарна Т. Крамар, яка зазначає, що для досягнення 

задоволення необхідне усвідомлення та пізнання своїх потреб. На їх основі 
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вибудовується мета і розгортається діяльність. Діяльність, своєю чергою, як 

зазначає дослідниця, поєднує два види необхідності: внутрішню (до неї належать 

потреби, інтереси тощо), і зовнішню, яку становлять речі та відношення, необхідні 

для задоволення потреб. Тому необхідність є початком і кінцем вибору та його 

реалізації [92, с. 118]. Соціальні суб’єкти можуть вибирати різні способи 

реагування та дії під час комунікативного процесу. У разі відповідності потреб та 

інтересів, вони активно сприймають інформацію і реагують на неї, взаємодіють з 

оточенням. У протилежному випадку, інформація ними ігнорується. 

Марксисти вказували на те, що кожний крок людини на шляху до культури 

був кроком до свободи [224, с. 595]. Представники Франкфуртської школи, 

навпаки, зазначали, що з розвитком цивілізації, людина втікає від свободи й шукає 

ідентичності з іншими. Головним механізмом «втечі» від свободи Е. Фромм 

називав прагнення до підпорядкування і панування [228, с. 121]. На нашу думку, 

необхідною умовою становлення та функціонування громадської думки є 

дотримання та захист меж, які існують між свободою діяльності й необхідністю 

порядку, заснованому на авторитеті. У іншому випадку виникатиме проблема 

симбіозу або відчуження соціальних суб’єктів один від одного, що в результаті, 

зумовлює включення механізму «втечі» та породження псевдогромадської думки.  

Для підтримання меж між свободою діяльності і необхідністю порядку, 

заснованого на авторитеті, у функціонуванні громадській думці необхідно 

забезпечити дію взаємозв’язку традицій і новацій. Взаємозв’язок традицій і новацій 

є необхідним атрибутом відтворення громадської думки. Пов’язуючи розвиток 

традицій і новацій із діяльністю, В. Воловик визначає традиції, як «відносно стійкі, 

повторювані, живучі і загальноприйняті форми, способи і прийоми, методи 

діяльності, історично складені у межах конкретної соціальної спільноти чи одного 

з її елементів, що утворюють її структуру, які визначаються економічними умовами 

та іншими особливостями існування спільноти» [28, с. 13]. Це визначення 

підкреслює взаємозв’язок традиції із соціальним буттям і суспільною свідомістю. 

Відповідно їх можна розглядати як форму кристалізованої громадської думки, що 

склалася в певний період в певному просторі та часі під дією зовнішніх та 
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внутрішніх чинників. Як і громадська думка, традиції мають суспільний і 

діяльнісний характер, прояви об’єктивності і предметності, конкретності та 

міцності. Однак вони не є незмінними. І. Капріцин зазначає, що необхідність 

відторгнення віджилих і становлення нових форм задоволення нагальних потреб є 

основою для здійснення новацій [80, с. 237-238]. Тобто без традицій не може бути 

новацій, а новації сприяють поступовому соціальному розвитку і забезпечують 

формування нових традицій. Зміна традицій обумовлюється змінами, які 

відбуваються у суспільній свідомості та соціальному бутті. Зміни, які відбуваються 

у соціальному бутті породжують зміни у суспільній свідомості й навпаки, що 

створює підґрунтя для розвитку нових ідей та формування новацій.  

Проблемним аспектом практики поєднання традицій та новацій у змісті 

громадської думки є готовність соціальних суб’єктів до впровадження та 

використання інновацій. Збільшення кількості суперечливої інформації в 

суспільстві, яка є об’єктом громадської думки, в процесі взаємовідносин 

соціальних суб’єктів сприяє збагаченню або трансформації індивідуальної та 

громадської думки. Якщо позиція соціального суб’єкта не стійка, а мінлива, він 

вагається щодо своєї позиції, він легше може потрапити у інше комунікаційне поле 

та примкнути до іншого кола соціальних суб’єктів, змінивши свою індивідуальну 

думку на протилежну. Таким чином, свідомий вплив на формування громадської 

думки – це боротьба за думку тих, хто сумнівається, шляхом впливу тих, хто вже 

визначився. 

Готовність до дій, як внутрішня характеристика та діяльнісний показник 

людської суті, пов’язана із розвитком волі, як психічної якості до здатності долати 

віджиле і старе та прагнути до утвердження нового. Вольові зусилля у механізмі 

становлення і функціонування громадської думки зі сторони громадськості 

виявляються у «голосуванні ногами» [10]. Відтак збільшуються показники міграції, 

прояв громадянської байдужості, радикалізму поглядів соціальних суб’єктів, 

виражається пряма незгода, опір, що спрямований на відстоювання інтересів і 

потреб, всупереч сформованим поглядам у суспільстві. Скорочення вольових 

зусиль соціальних суб’єктів призводить до прискорення або уповільнення 
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формування громадської думки. 

Необхідно зазначити, що прищеплення певних ідей відбувається з дитинства. 

Соціальні суб’єкти успадковують соціокультурні форми традиції, які передаються 

з покоління в покоління. Г. Тард переконаний, що перш ніж говорити, думати і 

робити, як кажуть, думають і роблять взагалі, соціальні суб’єкти починають 

говорити, думати і робити як говорить, думає і робить певний член їх сім’ї, потім 

той або інший вчитель або друг [212, с. 16; 213, с. 14]. Таким чином, процес 

становлення громадської думки пов’язаний із формуванням певного 

комунікаційного простору, в якому поширюються думки від одного соціального 

суб’єкта до іншого. Якщо переконання соціальних суб’єктів не суперечать з 

інформацією, яка їм надається іззовні, то вони не перешкоджають її швидкому 

впровадженню в індивідуальну свідомість та у суспільну свідомість.  

Соціальні суб’єкти очікують від інших соціальних суб’єктів певної поведінки, 

тому вони починають мислити відповідно до їх очікувань. Таким чином, через 

культуру та виховання під впливом практики та ідеології формуються смисли, що 

викликають почуття безпеки, які слугують способом захисту становища соціальних 

суб’єктів у суспільстві.  

Ми погоджуємося із представником символічного інтеракціонізму Дж. Мідом, 

що соціальні суб’єкти сприймають не певні факти реальності, а те, як вони їх 

інтерпретують. В процесі обміну певними символами вони взаємодіють і 

утворюють гіперреальність, яка розпізнається всіма учасниками взаємодії [131, 

с. 215-217]. 

На природу цього процесу звертає увагу С. Кримський, який зазначає, що 

символи та знаки, які утворюють смисли, будують «захисну стіну» від 

незбагненного. Вони «викликають певні асоціації, опредмечують певні враження 

та спогади, а тому стають частиною людського життєвого часу» [97, с. 60]. Таким 

чином, формується символічне поле у комунікаційному просторі, що дозволяє 

швидко приймати рішення, не аналізуючи інформацію для цього. 

Вважаємо, що у такому випадку, знання в громадській думці є 

консервативними, тому закріплена традиціями громадська думка проявляється у 
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стійких судженнях соціальних суб’єктів, характеризується проявом її інгібіторної 

властивості, вираженою спрямованістю та змістом, що проявляються у 

неготовності соціальних суб’єктів до зміни поглядів.  

Прикладом цього можуть бути стійкі переконання старшого покоління та 

непорозуміння з цього приводу із молоддю. Виникає проблема передачі цінностей 

та успадкування соціально-культурного досвіду. Процес зміни переконань 

відбувається із запитом часу. З розвитком модернізаційних процесів досвід 

представників старшого покоління піддається критиці молодшим поколінням, 

застарілі думки заперечуються, переосмислюються і розвиваються відповідно до 

сучасних умов життя. Водночас прийняття нових поглядів більшістю соціальних 

суб’єктів може відбуватися із різним темпом: темп зміни громадської думки може 

прискорюватися, уповільнюватися чи зупинятися.  

Вважаємо, що темп формування громадської думки найкращим чином 

проявляється при дослідженні громадської думки в контексті взаємозв’язку 

держави і громадянського суспільства.  

Дослідники визначали, що громадська думка в процесі свого становлення та 

функціонування обумовлюється відносинами між класами, особливо в соціально-

політичній предметній області [146, с. 79]. Однак ці думки залишилися не 

розвинутими. Зазначимо, що держава і громадянське суспільство існують як 

незалежні утворення і підпорядковані власній логіці розвитку. Вважаємо, що 

сутнісним призначенням держави є підтримка соціального порядку, тобто балансу 

інтересів, на основі сталих взаємовідносин соціальних суб’єктів та забезпечення 

єдності громадян, завдяки чинним нормам права, які гармонізують політичне, 

економічне і духовне життя в країні.  

На відміну від громадської думки, державна думка закріплена у правових 

документах, має універсальний, правовий характер. Громадська думка 

зароджується на рівні індивідуальної свідомості, існує на рівні колективного 

несвідомого та може проявлятися у лабораторних умовах (соціологічні 

опитування), за ініціативою державних органів чи засобів масової інформації 

(референдуми, вибори), у вигляді опозиції до органів державної влади та виражати 
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конфліктну реакцію (протести, голодування, революції, страйки тощо). 

На відміну від держави, громадянське суспільство не володіє системою засобів 

правового регулювання, самоорганізовується на добровільних засадах та 

забезпечує організацію горизонтальної системи підтримки громади, відображаючи 

громадську волю, яка спонукає до зміни соціального буття, пошуку нових 

ефективних шляхів соціального розвитку. Існування громадянського суспільства, 

як справедливо зазначає К. Величко, передбачає свободу думки, самостійність і 

незалежність від державних структур [24, с. 27]. 

Утім, державна думка, як і держава в цілому, не відірвана від громадськості і 

громадської думки. Державна думка відображає відношення органів державної 

влади та сприяє здійсненню дій, які впливають на зміну соціального буття. Активна 

громадськість задля вирішення власних потреб та захисту інтересів, добровільно 

формує мережу громадських організацій та структур для того, щоб вплинути на 

рішення та дії державної влади і змінити державну думку. Взаємозалежність 

впливу державної і громадської думки є ефективним засобом для підтримки 

балансу соціально-неоднорідних інтересів та потреб соціальних суб’єктів та 

вироблення програми забезпечення стабільності функціонування та розвитку 

соціально-політичних систем, в тому числі характеру становлення та 

функціонування громадської думки.  

На основі характеру взаємодії та кооперації держави і громадянського 

суспільства виділимо моделі механізму функціонування громадської думки: 

дисипативну, демократичну та деспотичну. 

Дисипативна модель механізму функціонування громадської думки передбачає 

процес формування та функціонування громадської думки, що характеризується 

низьким рівнем впровадження засобів регулювання відносин держави і 

громадянського суспільства та хаотичними діями з їх боку. З наростанням 

мінливості та нестійкості громадської думки представники влади не пригнічують 

розвиток динаміки соціальних змін. Відтак вся система становлення та 

функціонування громадської думки набуває ознак незворотної, спонтанної 

самоорганізації, що загрожує перетворенням у «деспотію більшості». Дії держави 
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та структур громадянського суспільства впливають одна на одну, посилюючи або 

послаблюючи потребу у суспільній згоді.  

У даній моделі функціонування громадської думки прослідковується високий 

вплив хаосу на всю систему формування та функціонування громадської думки. 

Наростання хаосу та порушення упорядкованості у відносинах держави і структур 

громадянського суспільства наголошує на прояві громадської думки, що має 

стихійно сформований характер. Особливістю даної моделі функціонування 

громадської думки є активність соціальних суб’єктів, усвідомлення ними своєї 

позиції та можливості її зміни для подальшого соціального розвитку у будь-якому 

напрямку. Водночас дії держави і громадянського суспільства є неузгодженими. 

Криза у взаємовідносинах держави і структур громадянського суспільства вказує 

на необхідність соціального упорядкування взаємовпливу державної та 

громадської думки одна на одну.  

Прояв дисипативної моделі формування громадської думки 

розповсюджується за наявності 25 відсотків громадян, які мають альтернативну 

вмотивовану позицію щодо певного об’єкта громадської думки та виражають її у 

комунікативному полі громади. За останніми дослідженнями закордонних вчених 

саме такий розмір меншості має бути переломним для того, щоб вдалося змінити 

встановлені соціальні умовності [261, p. 1118]. Високий рівень неврегульованості 

та хаотичності соціальних процесів у суспільстві свідчить про високу ймовірність 

впровадження у комунікаційний простір суб’єктами формування громадської 

думки хибної думки. 

У разі когерентних дій держави і громадянського суспільства реалізується 

демократична модель механізму функціонування громадської думки. Вона 

заснована на врівноваженій системі відносин держави і громадянського 

суспільства, в якій соціальні суб’єкти поінформовані щодо актуальних питань у 

суспільстві. Держава і суб’єкти громадянського суспільства є частиною цілісної 

системи соціального управління, що реалізують свої функції на основі легітимного 

права.  

В умовах нестабільності представники влади вчасно реагують на наростання 
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критичної маси активної групи меншості. Існує можливість швидкої зміни влади, 

якщо вона не виконує повною мірою свої функції. У громаді за даною моделлю 

функціонування громадської думки відтворюється гармонічний взаємозв’язок 

свободи діяльності та необхідності порядку. Існують визначені межі у відносинах 

носіїв влади й структур громадянського суспільства та чіткі очікування і вигоди 

для кожної з сторін. Громадська думка передбачає інваріантність масштабу прояву. 

Елементи її структури реагують на зовнішні чинники, однак закономірно 

виявляють себе у всіх масштабах. В умовах розвитку демократичної, правової, 

соціальної держави громадянське суспільство має можливість розвитку, активного 

залучення у державні процеси. В умовах розвитку громадянського суспільства 

держава стабілізує демократичний режим правління.  

Деспотична модель механізму функціонування громадської думки 

характеризується існуванням утисків однієї сторони іншою у відносинах держави і 

громадянського суспільства. У даній моделі спостерігається високий вияв порядку, 

заснованого на авторитеті. Процес самоорганізації громадської думки 

ускладнюється злиттям державної та громадської думки. Наслідком цього процесу 

є деформація ефективного функціонування, як держави, так і громадянського 

суспільства: зведення до мінімуму свободи діяльності соціальних суб’єктів через 

розширення сфери державного впливу на суспільні відносини та поширення 

безладдя у суспільстві через нарощення протистояння між різними соціальними 

групами і організаціями, формування корпоративних та регіональних еліт, 

посилення впливу корпоративно-групової думки у суспільстві.  

У суспільстві з деспотичною моделлю механізму функціонування громадської 

думки збільшується ризик відчуження держави від громадянського суспільства та 

втрати комунікативного зв’язку між органами державної влади і громадськістю, що 

мінімізує обмін інформацією в процесу комунікації та порушує стан 

дисфункціонування громадської думки. В такому стані уповільнюється процес 

функціонування громадської думки, однак вона не зникає повністю. Громадська 

думка проявляється у вираженні індивідуальних думок осіб в альтернативних 

джерелах ЗМК, мережі Інтернет, на закритих зустрічах однодумців, що можуть 
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перерости у відкриті протистояння, акції протестів, мітинги і т.д.  

Звернемо увагу, що формування громадянського суспільства залежить від 

інституту державної влади (форми правління, режиму, ступеня централізації влади, 

типу цінностей, організації влади, в тому числі забезпечення принципів 

рівноправності, участі та терпимості) і навпаки, формування інституту держави 

залежить від розвитку елементів громадянського суспільства (активності 

соціальних суб’єктів, рівня соціальної відповідальності, суспільних настроїв 

соціальних суб’єктів, стану духовного життя та громадянської культури).  

Крім того, основою існування та розвитку держави і громадянського 

суспільства є соціальні суб’єкти, які формують суспільну свідомість та, в процесі 

діяльності, включаються у комунікативну взаємодію. Вони обмінюються 

актуальною інформацією, щодо соціально-політичних проблем, які є для них 

нагальними та входять у їх соціальний дискурс, підтримують та критикують ту чи 

іншу державну та громадську думку, керуються нормами, традиціями та правами, 

особливостями практики та ідеології певної території та формують оціночне 

судження, що постає підґрунтям для подальшого розвитку держави і 

громадянського суспільства.  

З цього постає, що визначення громадської думки, наведене нами в 1.2. 

підрозділі вказує на взаємозв’язок сутнісних елементів громадської думки із 

державою і громадянським суспільством, адже у відносинах між державою і 

громадянським суспільством громадська думка є засобом легітимності державної 

влади й політичних сил, що забезпечує стабільність чинної політичної системи та 

є виразником інтересів, потреб, настроїв громади, що сприяє перегляду старих 

догм, проведенню реформ, включенню у порядок денний нагальних питань 

соціально-політичного характеру, які потребують вирішення.  

Д. Гавра у статті «Громадська думка і влада» виділяє критерії відповідно до 

яких формується певний режим взаємозв’язку громадської думки і владних 

структур. Залежно від ступеня демократичності системи виборів і виборчих законів 

на різних рівнях, характеру законодавчого (в тому числі конституційного) 

закріплення ролі і прерогатив громадської думки, наявності каналів вільного 
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вираження думок і, власне, свободи їх вираження, характеру протікання дискусій 

громадськості і влади, частоти звернення влади до громадської думки, характеру 

оцінок громадської думки щодо владних рішень та наявності вільних і множинних 

каналів вивчення і аналізу громадської думки Д. Гавра виділяє наступні режими: 

режим придушення громадської думки з боку владних структур, режим 

ігнорування громадської думки, режим патерналізму влади щодо громадської 

думки, режим співпраці, режим тиску громадської думки на владу, режим 

диктатури громадської думки [38, с. 54-56].  

На нашу думку, найефективнішим із них є режим співпраці, адже він 

відокремлює громадську думку від державної та забезпечує розвиток держави і 

громадянського суспільства як повноцінних суб’єктів, учасників та партнерів 

комунікаційного процесу, без здійснення тиску та впливу на одну із сторін.  

Забезпечення відкритого діалогу між владою та громадськістю відбувається за 

наявності системи вільного волевиявлення народу через вибори й референдуми та 

компетентної команди державних працівників. Якщо суб’єкти державної думки 

прислухаються до думки громадськості та виконують власні обов’язки, самостійно 

приймають рішення, оцінюючи ризики та наслідки власних дій, громадянське 

суспільство виражає підтримку державі та контролює дії її суб’єктів, вільно 

формуючи оціночні судження, поведінкові установки і вольові прояви. Функції 

громадської думки у такому суспільстві будуть виконуватися повною мірою, а 

механізм функціонування громадської думки на когнітивному, емоційно-

чуттєвому та поведінковому рівні буде працювати злагоджено.  

Порушення взаємозв’язку держави і громадянського суспільства може 

призвести до негативних проявів у соціальному бутті та суспільній свідомості 

соціальних суб’єктів, суттєво вплинути на стан функціонування громадської думки 

певного суспільства. Існування ефективного взаємозв’язку між державою і 

громадянським суспільством не можливе у суспільстві з авторитарним або 

олігархічним правлінням. В такому разі з боку державних інститутів виникають 

спроби впливу на громадську думку, що запускає механізм «втечі» (за 

Е. Фроммом). 
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Постійний дисбаланс та нерівновага у відносинах держави і громадянського 

суспільства впливає на прискорення або уповільнення процесу формування 

громадської думки. Відповідно до цього можна виділити типи взаємовідносин 

держави і громадянського суспільства, що прискорюють (з каталітичною 

властивістю) та уповільнюють (з інгібіторною властивістю) процес формування 

громадської думки.  

Перший тип взаємовідносин держави і громадянського суспільства 

характеризується: 1) збільшенням поляризації держави і громадянського 

суспільства, 2) розвинутою мережею суб’єктів формування громадської думки,  

3) хаотичним вираженням суспільних інтересів з боку представників 

громадськості, 4) підміною інтересів суспільства інтересами корпоративно-

промислових груп, 5) розвитком амбівалентності почуттів та відносин у 

суспільстві, 6) вираженим проявом суспільного невдоволення носіями влади з боку 

громадськості. 

Другий тип взаємовідносин держави і громадянського суспільства 

характеризується: 1) синтезом державної та громадської думки, 2) розвинутим 

механізмом контролю за діяльністю суб’єктів та структур громадянського 

суспільства з боку державної влади, 3) низьким громадянським контролем за діями 

органів державної влади, 4) не вираженим невдоволенням у суспільстві, 

5) існуванням жорсткої системи покарань та заохочення, 6) пригніченням розвитку 

альтернативної громадської думки. 

Спільними характеристиками для цих типів взаємовідносин держави і 

громадянського суспільства є: 1) формалізація функцій громадської думки, 

2) вплив на суспільну свідомість засобами ЗМК, з метою тиражування хибної 

думки громадськості, 3) нехтування потребами громадськості з боку органів 

державної влади, 4) відсутність діалогу між державою і громадянським 

суспільством. 

Становлення та ефективне функціонування громадської думки реалізується на 

основі діалогу соціальних суб’єктів та встановлення гармонійних відносин між 

державою і громадянським суспільством. В здійсненні соціального управління 
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держава і громадянське суспільство, що існують як незалежні утворення, 

доповнюють один одного, забезпечуючи взаємозв’язок свободи діяльності і 

необхідності соціального порядку, заснованого на авторитеті, що покладений в 

основу ядра громадської думки. Цей взаємозв’язок відображає об’єктивну 

дійсність, діє і матеріально існує у соціальному бутті та не залежить від волі 

соціальних суб’єктів, а отже має об’єктивний характер. Він входить у зміст 

громадської думки, а вона, своєю чергою, впливає на його розвиток у певному 

суспільстві, відповідно до цього, він має внутрішній характер. Взаємодія держави і 

громадянського суспільства визначає стан функціонування громадської думки, 

сутність, зміни, які відбуваються, тому цей взаємозв’язок має суттєвий характер. 

Взаємозв’язок держави і громадянського суспільства впиває на всі прояви 

громадської думки та є необхідною умовою її існування, а тому є загальним і 

необхідним. Крім цього, він стійкий і повторюваний, адже від того, які зміни 

відбуваються у державі і громадянському суспільстві залежить характер 

формування і функціонування громадської думки, однак, навіть якщо держава і 

громадянське суспільство змінюються, функціонування громадської думки не 

припиниться. 

Характер громадської думки змінюється залежно від порушення, 

неузгодженості дій або упорядкування відносин держави і громадянського 

суспільства. Відтак навіть мізерний зовнішній вплив може бути істотним і 

викликати реакцію на подразник. Реакції окремих соціальних суб’єктів будуть 

подібними один до одного, що запустить механізм зміни громадської думки. 

Підґрунтям, що забезпечує зміну моделі механізму функціонування 

громадської думки, є співвідношення хаосу і порядку. Неврівноваженість 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства породжує необхідність 

вдосконалення цих елементів системи та звернення уваги на зовнішні чинники 

впливу. Також важливим є співвідношення традиційності та новаторства. 

Інноваційність забезпечує динаміку змін та перехід від одного типу взаємовідносин 

до іншого. Зміна громадської думки та перехід від одного типу взаємозв’язку 

держави і громадянського суспільства може бути ймовірнісним, інваріантним через 
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не лінійність цього процесу. Самоорганізація процесу формування громадської 

думки передбачає загибель старого порядку у взаємовідносинах держави і 

громадянського суспільства і встановлення нового із хаосу неврівноваженості цих 

взаємовідносин. 

Підбиваючи підсумки зазначимо також, що громадська думка розуміється як 

система, що має зовнішні і внутрішні зв’язки, що утворюють певну цілісність. Вона 

може переходити зі стану стійкості до нестійкості, в яких будуть проявлятися типи 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства.  Вона завжди виявляє себе як 

прояв взаємозв’язку суспільної свідомості та соціального буття. Він постає як 

внутрішня закономірність становлення і розвитку громадської думки. Залежність 

соціального буття та суспільної свідомості визначається суб’єкт-об’єкт-суб’єктною 

та оціночно-ціннісною обумовленістю громадської думки. Громадська думка 

розглядається через діалектичну єдність категорій одиничного і загального, 

перервності і безперервності, скінченного і нескінченого, стихійного і свідомого. 

На основі когнітивного, чуттєво-емоційного і поведінкового рівнів у ядрі 

громадської думки виділено міру розвитку взаємозв’язку знання та віри, свободи 

діяльності і необхідності порядку, заснованого на авторитеті, традицій і новацій, 

ефект «ми» – «вони» («свої» – «чужі»). 

Становлення та функціонування громадської думки є однією з основних 

закономірностей взаємодії держави і громадянського суспільства. Виділено два 

типи взаємовідносин держави і громадянського суспільства: 1) каталітичний тип 

взаємовідносин держави і громадянського суспільства, що прискорює процес 

формування громадської думки, 2) інгібіторний тип взаємовідносин держави і 

громадянського суспільства, що уповільнює процес формування громадської 

думки.  

Виділено три моделі функціонування громадської думки: дисипативна модель 

механізму функціонування громадської думки, що характеризується низьким 

рівнем впровадження засобів регулювання відносин держави і громадянського 

суспільства та хаотичними діями з їх боку, демократична модель механізму 

функціонування громадської думки, що заснована на врівноваженій системі 
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відносин держави і громадянського суспільства, деспотична модель механізму 

функціонування громадської думки, що характеризується існуванням утисків 

однієї сторони іншою у відносинах держави і громадянського суспільства. 

Зв’язки та взаємовідносини в яких проявляється механізм функціонування 

громадської думки постійно повторюються та проявляються у конкретних умовах. 

Аналізу механізму функціонування громадської думки присвячений наступний 

підпункт дисертаційної роботи.  

 

2.2. Механізм функціонування громадської думки: особливості прояву 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства на різних етапах історії 

Дослідники встановлюють, що взаємозв’язок держави і громадянського 

суспільства є внутрішнім джерелом розвитку соціуму [184, с. 92-95]. Відповідно, 

на нашу думку, цей взаємозв’язок: по-перше, відображає права і свободи, рівень 

безпеки громадян, а відповідно, відтворює прояв громадської думки відповідно до 

форми політичного режиму; по-друге, розмежовує приватні і публічні інтереси, 

тобто ідентифікує громадську думку із соціальними суб’єктами, які є її носіями і 

суб’єктами формування; по-третє, встановлює рівень комунікативних зв’язків, що 

збагачує інформатизацію громадської думки та перетворює її на засіб трансляції і 

передачі досвіду; по-четверте, відтворює взаємозв’язок влади і власності, що 

забезпечує ефективну дію соціального контролю у сфері функціонування 

громадської думки. 

Взаємозв’язок держави і громадянського суспільства на кожному історичному 

етапі мав конфліктну основу. І. Денисенко та Ю. Тяпкіна зазначають, що 

функціонування політичної системи орієнтоване на конфлікт, адже пов’язане із 

боротьбою за перерозподіл влади, збереження престижу, задоволення амбіцій [60, 

с. 67]. У первісному суспільстві цей конфлікт проявлялося у відстоюванні 

авторитету у групі, бажанні зберегти звичаї предків та встановити нові суспільні 

порядки.  

У соціальному бутті домінував принцип еквівалентного обміну та 

егалітарності, що сприяв зміцненню та розвитку соціальних зв’язків та відносин. 
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Фрактальний ефект, як відтворення самоподібності соціальних суб’єктів, 

здійснювався забезпечувався через розвиток системи виховання. Соціальні 

стереотипи поведінки соціальних суб’єктів успадковувались від батьків до дітей. 

Громадська думка членів групи впливала на прийняття рішень у племені, тому 

важливе значення мала підтримка репутації. Наприклад, у групі індіанців 

намбіквара, які мешкали в районі Амазонки, завоювання поваги у групі базувалося 

на роздачі претендентом у лідери групи всього, що вдалося зробити, добути, 

придбати. Найбільш щедрий із претендентів набував високий престиж і статус, що 

давало йому право впливати своєю волею на громадську думку плем’я [20, с. 85].   

Формування соціальної нерівності та створення інституту приватної власності 

сприяло появі держави як особливої регулюючої форми організації суспільства, яка 

вперше з’явилася у країнах Стародавнього Сходу (у Месопотамії, Єгипті, Індії, 

Китаї та ін.). Починаючи із цього періоду, розвивається утвердження ідентичності 

соціальних суб’єктів та відтворення ефекту «ми» – «вони», що виявляє відносини 

панування і підпорядкування у механізмі функціонування громадської думки.  

У Стародавньому Сході реалізовувалась деспотична модель механізму 

функціонування громадської думки. Громадська думка зливалася із державною 

думкою, існувала у вигляді традицій. Одноосібність владарювання та відсутність 

панівної ролі приватної власності не забезпечували умов розвитку політичних і 

правових інститутів. Замість цього, як зазначає О. Краснокутський, поширювалось 

містико-релігійне відношення до владного феномена, а володар набував 

божественного авторитету [93, с. 268]. Це ускладнювало забезпечення балансу між 

знанням та вірою.  

Через непорушність авторитету володаря та нерозвинутого відчуття власного 

«Я», соціальні суб’єкти сприймали державницькі ідеї на віру – пасивно і не 

критично. Таким чином, привалював інгібіторний тип взаємовідносин держави і 

громади, що уповільнював процес формування громадської думки. На 

когнітивному рівні розвиток громадської думки пригнічувався деспотичними 

повноваженнями правителів, а на емоційно-чуттєвому та поведінковому – 

визначався консерватизмом мислення та схильністю до сугестії.  
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Протиборство між державою і громадськістю проявлялося у невідповідності 

потреб соціальних суб’єктів та можливості їх задовольнити. Висока вартість ренти-

податку, голод, експлуатація селянства, завоювання земель породжували 

невдоволення соціальних суб’єктів, які ставали пусковим механізмом для 

збільшення заворушень, сепаратизму та повстань. Перехід від спонукання до дій в 

цьому напрямку був тим стихійним виявом громадської думки, який дозволяв 

зафіксувати її зміст.  

Водночас соціальні суб’єкти зосереджували увагу на розв’язанні локальних 

питань та не піддавали сумніву основи суспільства, що не сприяло змінам у системі 

державного управління. Консервативний характер державної ідеології, дистанція 

між суб’єктами управління і підпорядкування, домінування у суспільній свідомості 

постулатів традиціоналізму та догматизму стримували розвитку процесів 

самоорганізації та прояв громадської думки широких верств населення. Державні 

органи були націлені на поширення інформації, яка була для них прийнятною, тому 

для підтримки порядку у суспільстві вони використовували жорсткі насильницькі, 

авторитарні методи (публічні страти, гоніння тощо).  

Особливості умов, в яких суспільство поділялося на більшість (народ, демос) 

та меншість (знать, аристократія, нобілітет), на відміну від Стародавнього Сходу, у 

Греції та Римі, стали причиною зміни культурного простору, що позитивно 

впливало на формування комунікаційного простору. З розвитком соціального буття 

розширювався діапазон символічних прийомів, які вказували на зміни у світогляді 

соціальних суб’єктів. Особливо показовою є заміна символіки у Гомерівських 

поемах. Як пише у монографії В. Ставнюк, залізними стають не тільки речі, а й 

рука, терпіння, душа, серце, тіло тощо. Якщо в «Іліаді», створеній раніше, небо 

мідне, то в «Одіссеї» воно виявляється залізним [193, с. 35].  

Посилювався розвиток когнітивного та чуттєво-емоційного аспекту 

громадської думки. Громадська думка в період античності представляла 

інформаційну цінність для носіїв влади, адже стала виразником оцінки ситуації у 

суспільстві (у своєму когнітивному та емоційно-чуттєвому аспекті), консультантом 

в прийнятті рішень (тобто у забезпеченні виконання поведінкового аспекту). 
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Водночас низький рівень прояву поведінкового компонента громадської  думки 

гальмував процес встановлення консенсусу в суспільстві. Конфлікт між носіями 

влади і громадою вирішувався ненасильницькими способами, зокрема із 

застосуванням м’якого впливу на громадську думку. 

У Стародавній Греції, як зазначає О. Фісун, ієрархічно-стратифіковані 

відносини замінюються горизонтальним типом суспільних зв'язків [226, с. 7], тому, 

всі соціальні суб’єкти мали право здійснювати функцію управління. Це зумовило 

розвиток дисипативної моделі механізму функціонування громадської думки. У 

громадської думки з’являється місце для вияву – вона стає відкрито проголошеною 

у великих скупченнях громадськості. Таким місцем стає майдан для зборів, де, 

завдяки суспільному обговоренню, відбувалось вирішення найважливіших питань 

життєдіяльності громади. Носіям влади стає важливо притягнути увагу 

громадськості до себе. Відповідно актуалізується вивчення мистецтва 

переконувати, вести бесіди та дискусії. У суспільстві з’являлися постаті носіїв-

виразників громадської думки – Солон, Клісфен у Cтародавній Греції, Сервій 

Тулій, брати Гракхи у Римі [10]. 

Яскравим прикладом того, що громадська думка стає більш динамічною 

силою є політична кар’єра діяча із Фалери Деметріоса, який впродовж десяти років 

був правителем в Афінах. Афіняни так поважали його, що спорудили йому за цей 

час 360 прижиттєвих пам’ятників. Однак на початку одинадцятого року правління 

громадська думка афінян про нього змінилася на гірше і всі пам’ятники правителю 

були знищені, а сам він був вигнаний [10, с. 35]. Не відомо, що стало причиною 

такої зміни громадської думки, однак цей приклад є підтвердженням думки, що 

громадськість може безмовно погоджуватись із найжорстокішими діями носія 

влади, але до тих пір, поки її дії входять у спектр умовно допустимих меж, які є у 

комунікаційному полі соціальних суб’єктів. У разі не виправдання очікувань, 

громадськість осуджує поведінку Іншого та здійснює опір поширенню його ідей та 

позбавляє привілеїв, там самим підкріплюючи поведінковий компонент 

громадської думки діями. Влучно щодо останнього твердження писав Д. Юм, коли 

зазначав, що серед моральних понять соціальних суб’єктів немає такого поняття, 
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як пасивна слухняність. Слухняність підлеглих триває доти, поки їх очікування 

виправдовуються [248, с. 712].  

Функціонування громадської думки у Римі залежало від протиборства двох 

шарів суспільства – патриціїв (людей з общинної родової знаті) та плебеїв 

(пересічних громадян). Після включення плебеїв у державну громаду Риму, вони 

сприяли організації народних трибун, які мали важливе значення для вияву 

громадської думки. У цей період встановлюється демократичні межі між свободою 

діяльності у суспільстві та необхідністю встановлення порядку, заснованого на 

авторитеті. Підтвердженням цьому є форма правління в Римі, яка об’єднувала в 

собі елементи консульської влади (царського начала), влади сенату 

(аристократичного начала) і влади народних зборів (демократичного начала). Як 

влучно зауважив Цицерон, для того, щоб «достатньо влади було у магістратів, 

досить впливу у ради найперших людей і достатньо свободи у народу» [234, с. 90]. 

Для зниження рівня невдоволення соціальним буттям серед соціальних 

суб’єктів у суспільстві за часів правління Тиберія Гракха носії влади 

використовували словесні методи впливу: для цього у промовах свідомо були 

включені повідомлення, які несли правильне, потрібне, з точки зору носія влади, 

емоційне навантаження. Так, використовувалося утопічне гасло «Держави Сонця», 

адже у комунікаційне поле селян входила віра у «справедливе сонце», яке дає їм 

сили та сповнює благами [238, с. 62]. Таким чином, відбувалась підміна понять, що 

допомагала носіям влади привернути увагу громадськості та збільшити кількість 

прибічників.  

Низький рівень громадянської активності став причиною неможливості 

втримання демократичної моделі механізму функціонування громадської думки. 

Занепад Західної Римської Імперії, поширення суспільної кризи, жорстокої 

експлуатації населення, боротьби за владу сформували потребу зміни суб’єктів 

формування громадської думки. 

Механізм функціонування громадської думки в період Середньовіччя залежав 

від взаємозв’язку знання та віри. Носіями-виразниками громадської думки ставали 
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соціальні суб’єкти з-поміж еліти, які підкріплювали функціонування громадської 

думки вірою та біблійськими текстами священного писання. 

У цей період зберігся спадкоємний взаємозв’язок із моральними категоріями, 

такими, як благо, добро, честь, гідність, обов’язок, актуальними для періоду 

античності. Водночас розвиток культури Середньовіччя залежав від взаємозв’язку 

держави та церкви. Тому прояв свободи волі соціальних суб’єктів відбувався в 

межах релігійних традицій. В таких умовах знижувався розвиток логічного, 

критичного мислення соціальних суб’єктів. Як зазначає І. Капріцин: «Вибіркова та 

трансформована спадкоємність античної та елліністичної культури християнством 

була пониженням рівня суспільної свідомості за показниками критичності та 

самостійності мислення» [80, с. 270].  

Релігія набувала політичного характеру. Як зазначає Р. Осборн, «християнство 

стало здаватися багатьом одним з головних інструментів у боротьбі за збереження 

імперії» [142, с. 82]. Зокрема, Ремігій, єпископ Реймса і правитель частини Галлії, 

переконав Хлодвига, що розумним кроком короля буде прийняття віри своїх 

підданих. Після реалізації цього ритуалу у соціальних суб’єктів вибудовувалась 

стала громадська думка, функціонування якої залежало від її носія-виразника [142, 

с. 217].  

Християнська віра ставала чинником ідентичності, що підсилював ефект 

«ми»-«вони» у суспільстві. У зв’язку із цим, на тих, хто не розділяв погляди церкви 

чекало покарання. Наприклад, у країнах середньовічної Європи було 

розповсюджено покарання ганебним стовпом, коли злочинця на деякий час 

прив’язували до стовпа в центрі міста. Дане дійство не тільки ганьбило злочинця, 

а й інформувало жителів міста про його зовнішність, таким чином, підживлюючи 

стійкість громадської думки на когнітивному та емоційно-чуттєвому рівні.  

Як влучно зазначив П. Козловськи, церква, представлена, як інститут, 

відмінний і незалежний від держави, сама стає політичною установою [86, с. 56]. 

Окрім релігійної, в цей час вона здійснювала політичну, господарчу, соціальну, 

військову функції. Відповідно влада роздвоювалася, а кількість суб’єктів 

формування громадської думки збільшувалося. Таким чином, проявлялися 
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елементи дисипативної моделі механізму формування громадської думки (як, 

наприклад у Франції Х-ХІ ст.) та демократичної моделі формування громадської 

думки (як, наприклад в Англії в кінці ХІ ст.).  

Загалом об’єктом громадської думки ставали ті проблеми, вирішення яких 

було актуальним для держави та церкви, а дії носіїв-виразників державної думки 

виправдовувались чинними моральними нормами. Тому ще тривалий час 

зберігалася тенденція до прояву ознак функціонування громадської думки із 

проявом інгібіторної властивості, що підкреслювало домінування деспотичної 

моделі механізму функціонування громадської думки. 

На прикладі розгляду громадської думки Середньовіччя виявлено залежність 

формування громадської думки від норм та цінностей, які домінують у суспільстві. 

Цей процес має і зворотний хід, коли громадська думка стає нормою та 

перетворюється у державницькі укази. Цю особливість розглянемо на прикладі 

Київської держави в Х-ХІ ст.  

Модель взаємозв’язку влади й церкви в Київській державі мала форму 

Середньовічної Європи: на території утверджувалась феодальна монархія, релігія 

виконувала політичну, господарчу, соціальну, військову функції. Вищу державну 

владу мав князь, діяльність якого скеровувалась радою бояр. Водночас у 

формуванні громадської думки важливе значення відігравала громада. Були 

розповсюджені вічеві традиції, джерелом виникнення яких були племені збори у 

стародавніх слов’ян. Під час віче, тобто зборів населення, інформація доносилася  

від громадськості до князя та унеможливлювалась узурпація ним влади.  

Історик І. Бойко виділяє наступні особливості організації та проведення віче: 

по-перше, віче збиралося на княжому чи церковному подвір’ї або на торговиці; по-

друге, регулярних вічових зборів не було, а їх скликали в разі потреби князь, бояри 

або ініціатива йшла від народу. По-третє, зафіксованого порядку дебатів і 

прийняття постанов віче не знало. По-четверте, рішення на віче приймалося 

шляхом схвалення чи заперечення тієї чи іншої пропозиції криками [15]. Таким 

чином, реалізовувалась консультативна, оціночна, регулююча функції громадської 

думки, завдяки чому налагоджувався зв’язок між носієм влади і громадськістю та 
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забезпечувався прояв демократичної моделі механізму функціонування 

громадської думки. На основі цих взаємовідносин формувалося звичаєве право, а 

згодом – «Руська Правда».  

У звичаєвому праві Київської держави, як і в Середньовічній Європі покарання 

мали громадський характер. Однак на відміну від середньовічної Європи, 

покарання громадською думкою не мали жорстокого, мученицького характеру. 

Серед методів, які найкращим чином осуджували злочинця були сором та гумор. 

Зокрема, використовувалися обрядово-символічні кари. Наприклад, вішання 

крадених речей на шию злодію, виставлення їх на прилюдне осміяння тощо.  

Звертає на себе увагу й факт розповсюдження інформації, яка містилася у 

правах соціальних суб’єктів. С. Безклубенко зазначає, що громада вміла 

застосовувати правні звичаєві норми і стисло перекладали їх зміст. Згодом, ці 

висловлювання перетворювались на формули, що входили у вжиток українського 

народу, як народні приказки [10]. Тобто вони були громадською думкою, що з 

часом перетворювалась на народну мудрість та ставала нормою поведінки. Вона 

переходила від батьків до дітей у формі здорового глузду. 

Механізм функціонування громадської думки в епоху Відродження 

характеризувався зародженням конфліктних відносин держави і громадянського 

суспільства. Ваги набувало відношення до людини як до творця. У соціальних 

суб’єктів почав формуватися сумнів щодо непорушності державотворчих процесів, 

ціннісних орієнтирів та компетентності носіїв влади, що відродило значення 

поведінкового компонента громадської думки. Це підкреслювало незалежність 

мислення соціальних суб’єктів від церкви.  

Утім, прояв громадської думки в цей період має не розвинутий характер. 

Розвиток науки, книговидання, успішні відкриття у різних галузях знань створити 

загрозу для носіїв влади, що зумовило впровадження нової форми впливу на 

громадськість. Поступово нею стає почуття любові та потягу. У суспільстві 

відбулась зміна цінностей соціальних суб’єктів. Якщо в античності найвищою 

цінністю був поліс, в епоху Відродження нею стали інтереси соціальних суб’єктів, 

а у Просвітництві – освіченість.  
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Вперше в історії починає розвиватися тип відносин держави і громадськості 

що прискорює (з каталітичною властивістю) процес формування громадської 

думки. Через зорові, слухові канали для зниження рівня напруги у відносинах між 

державою і громадськістю вперше починає застосовуватися реклама, що саме в цей 

час з’явилася у вигляді друкованого тексту. Вона стає потужним засобом 

стримування ідей громадськості, які не відповідають інтересам носіїв влади. З 

праць філософів цього часу стає зрозуміло, що для того, щоб досягнути своєї мети, 

носіям влади потрібно знати, що хоче громадськість і за необхідністю змінювати 

вектор її уваги, вибудовуючи ілюзію про те, що вони виконують саме те, чого вона 

бажає [118].  

У період Нового часу відбувається остаточне відокремлення громадської 

думки від державної думки. Вплив на суспільну свідомість здійснюється через 

сферу бажань, переконань та потреб. Домінує принцип формальної рівності, що 

створює нові канали вираження громадської думки – активізується участь 

соціальних суб’єктів у діяльності влади, участь у мітингах, акціях, протестах, 

масових протистояннях. 

З’явилися конторські службовці та керівники, які формували середній клас 

суспільства. Середній клас набував власної самосвідомості та протиставляв себе, 

як аристократії, так і робітничому класу. Класова роз’єднаність сприяла розвитку 

політичної активності, що сприяла формуванню впливу громадянського 

суспільства на владу. 

В цей період змінюється ракурс дискурсу у комунікаційному полі, в якому 

осмислюється, що не тільки громадяни повинні служити державі, а й держава 

повинна служити громадянам. Таким чином, поступово відбуваються зміни у 

суспільній свідомості щодо ролі взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства у функціонуванні громадської думки.  

У суспільстві формуються групи впливу. На основі економічного інтересу 

створюються асоціації, що об’єднують соціальних суб’єктів, і сама держава, як 

зазначає П. Козловські, стає, немов, «акціонерне товариство, акціонерами якого 

стали всі люди, що володіють власністю» [86, с. 158]. На основі принципу 
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демократії розвивається національна самосвідомість громадян. Характерною 

особливістю змін у суспільній свідомості соціальних суб’єктів Нового часу була 

відмова від традицій і бажання втілення новацій. 

Прояв громадської думки визначає зміни у соціальному бутті, збільшується 

тиск громадської думки на хід історії, призводячи, як до революційного терору, так 

і до конституційних реформ. Метою революцій Нового часу (англійської, 

американської, французької) було відстоювання інтересів не однієї суспільної 

верстви, як це було до того, а рівність всіх перед законом. Водночас ця мета була 

недосяжною, адже проявилися негативні сторони втілення дисипативної моделі 

механізму функціонування громадської думки – із розвитком промисловості, 

умови життя великої кількості людей погіршилися. Неякісні умови праці та її 

оплати стали причиною бідності частини населення, що підсилило негативне 

відношення громадськості до влади.  

Під тиском контролю з боку громадськості дії держави ставали прозорішими, 

однак громадськість не відчуває довіру до носіїв влади, адже закони, які приймали 

органи влади, мали декларативний характер та не відповідали потребам мас, а 

відображали панівні економічні інтереси еліти. Свідченням цього, наприклад, був 

закон 1791 року (закон Ле Шапельє) про робітничі корпорації, який забороняв 

корпоративне об’єднання осіб однієї і тієї ж професії, а отже, забороняв організацію 

профспілок. Або закони про реформу 1832 року та про бідність 1834 року, які 

спонукали людей до протестів. Так, народжувалися перші масові робітничі 

організації, які мали декілька вимог: право голосу; парламентські вибори щороку; 

балотування (таємне голосування); рівновеликі за кількістю виборців округи; 

скасування майнового цензу для кандидатів в парламент; державна платня для 

парламентаріїв [142]. Вимоги, які ставила перед органами державної влади 

громадськість, сприяли створенню системи опозиції та розповсюдженню 

альтернативної громадської думки, що підняло її гласність на новий рівень.  

Однак донесення громадської думки до органів державної влади коштувало 

для громадськості найвищої ціни – втрати життя. Прогалини у системі державного 

управління та взаємна недовіра між суб’єктами держави і громадянським 
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суспільством, підвищення темпів урбанізації та індустріалізації на початку 1900-х 

років зумовили необхідність створення взаємовідносин, в яких держава виконує 

функцію контрою за розвитком державно-владних відносин, систематизує свою 

роботу завдяки сформованому уряду, який здатний не перешкоджати прояву 

громадської думки, заснованої на внутрішній впевненості та безпеці її суб’єктів.  

У пізній період Нового часу зберігається високий рівень свідомого впливу на 

формування громадської думки. З метою забезпечення інтересів монополістичного 

капіталу, використовуються методи наслідування (розповсюдження суспільних 

об’єднань, серед яких «Суспільство революційних республіканок», об’єднаний 

клуб «Товариство прав людини і громадянина», «Суспільство друзів свободи і 

рівності» та ін.), переконання (були поширеними памфлети, брошури, буклети, які 

мали пропагандистський характер), навіювання (використовувалося 

маніпулювання суспільним настроєм, через залякування, штучне створення 

атмосфери страху і невпевненості тощо) [57, с. 449].  

Особливостями прояву взаємозв’язку держави і громадянського суспільства 

на цьому етапі історії стали: 1) остаточне відокремлення громадської думки та 

державної думки; 2) початок боротьби «лівих» і «правих» ідеологій; 

3) розшарування суспільства та поява середнього класу; 4) розвиток процесів 

самоорганізації соціальних суб’єктів на основі необхідності забезпечення своїх 

потреб; 5) конкуренція думок у суспільстві збільшила необхідність контролю над 

увагою громадськості; 6) розширення впливу на громадську думку сприяла 

розробці технологій передбачення поведінки соціальних суб’єктів з метою 

маніпуляції громадською думкою. Вплив на суспільну свідомість здійснюється 

через сферу бажань, переконань та потреб. 

В Новітній час збільшується соціальна нерівність, що поширює конкуренцію 

та боротьбу між ідеологіями. Як зазначають дослідники, диверсифікація класичних 

ідеологій, запозичення цінностей, взаємопроникнення світоглядних основ 

ідеологій призвело до того, що кордони між ними почали стиратися, ставати мало 

обумовленими. Як наслідок – дезорієнтація громадян щодо вибору тієї чи іншої 

ідеї, здатна викликати «суспільну каталонію» [113, с. 6]. 
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Наслідком капіталістичного способу виробництва є збагачення меншої 

частини та збідніння більшої частини населення. Відповідно поширюється 

зубожіння населення та зростають негативні настрої, що призводить до протестів, 

повстань та (або) відчуження громадськості від носіїв влади. Взаємовідносини 

держави і громадянського суспільства побудовані на принципі взаємної вигоди: 

держава необхідна громадянському суспільству, тому що покликана захищати 

права і свободи, інтереси і власність громадян, діяти у визначених межах, вихід за 

які може спровокувати акції громадської непокори. А громадянське суспільство 

необхідне державі, адже уможливлює її становлення як демократичної правової 

держави, а головне – легітимізує її [166, с. 224]. У суспільствах із капіталістичним 

способом виробництва спостерігаються прояви дисипативної моделі механізму 

функціонування громадської думки. У суспільстві із високим темпом 

самоорганізації суспільних відносин є ризик свідомого впливу на громадську 

думку та реалізації відносин держави і громадянського суспільства, що 

прискорюють процес формування громадської думки.  

Наслідком розповсюдження соціалістичних ідей є загроза ліквідації власності 

багатшої меншості біднішою більшістю, що може знівелювати цінності 

суспільства. Зближення держави і громадянського суспільства стає причиною 

поширення бюрократії і корупції, а тому відносини держави і громадянського 

суспільства уповільнюють процес формування громадської думки. 

Яскравим прикладом корупції в цей період є побудова державного апарату у 

СРСР. О. Ципко зазначає, що носії влади часто долучали до влади власних родичів, 

вирішуючи тим самим свої власні особисті чи майнові питання. В 1917 році 

головою Всеросійського центрального виконавчого комітету був Я. Свердлов, його 

брат Веніамін отримав посаду наркома шляхів сполучення, сестра Ольга – керувала 

культурою, а дружина Надія – освітою [235, с. 78-97]. Розповсюдження подібних 

сценарієв нівелює надійність авторитетів та поширює прояв негативного 

відношення до владних органів серед громадськості, руйнує позитивне відношення 

до держави. Однак подібні ситуації замовчувалися, що свідчить про розвиток 

деспотичної моделі механізму функціонування громадської думки. Інформація у 
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комунікативному повідомлені проходила фільтрацію, подавалася в спрощеній 

формі, дозувалася та емоційно підкріплювалась, бо це необхідно було суб’єктам 

впливу. На різних рівнях така діяльність, крім СРСР, була розповсюджена у США, 

Німеччині та інших державах. Наразі діяльність спецслужб розвинута у таких 

країнах, як Китай, Північна Корея, Куба тощо. Форма здійснення влади у цих 

державах передбачає створюються агентів і таємного «прослуховування», з метою 

вивчення і аналізу громадської думки. До цього процесу також можуть долучатися 

й громадяни, які підтримують позицію носіїв влади. Таким чином, навіть за умови 

відсутності гласності, носії влади мають потребу у тому, щоб звертати увагу на 

громадську думку соціальних суб’єктів, що допомагає не тільки брати під контроль 

регулювання соціальних процесів, а й прогнозувати їх майбутній розвиток. 

Зміна моделей механізму функціонування громадської думки розгортається зі 

змінами, які відбуваються у зовнішньому середовищі. У період потрясінь, війн та 

надзвичайних ситуацій соціальні суб’єкти емоційно сприймають інформаційні 

повідомлення, їх увага розосереджена, а ідеї не сприймаються достатньо критично. 

Авторитет лідерів громадської думки втрачається, збільшується критичне 

відношення до них з боку громадськості. Виникають лідери руху опору, які 

підтримують суспільні настрої. Нові ідеї стають основою для суспільного 

договору. Віра у них стає підґрунтям для змін у соціальному бутті. Тому для 

утримання власного авторитету лідери громадської думки усіх держав Новітнього 

часу приділяють особливу увагу засобам збереження, фіксації і трансляції 

громадської думки.  

Носії громадської думки впроваджують образотворчі та інші засоби для 

стабілізації функціонування громадської думки. Глядачі масово долучаються до 

діяльності, що на емоційному рівні створює ефект єднання та повертає 

громадськість до спільного погляду на реальність. Головною метою носіїв 

громадської думки є тиражування громадської думки на основі формування 

ідентичності, єдності, розподілення на «своїх» і «чужих», формування смислового 

поля і культурних кодів, єдиних уявлень, зрозумілі для всіх соціальних суб’єктів. 

Проблеми глобалізації та регіоналізації встановлюють завдання у пошуку засобів 
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для підтримки ідентичності соціальних суб’єктів та захисту безпеки 

комунікативного та інформаційного простору від інформаційного, психологічного 

та кібервпливу. 

Розвинута система значень та смислів глибоко укорінюється у суспільну 

свідомість соціальних суб’єктів, набуваючи сакрального значення та існуючи у 

формі того, що не потребує пояснення. В першу чергу, це, як зазначає 

С. Кримський, рефлективний досвід (включаючи інтуїцію, здоровий глузд, 

очевидність), а також вантаж емпіричної безумовності (очевидні факти та ін.) [97, 

с. 103].  

Зокрема, уявлення жителів Української радянської соціалістичної республіки 

були побудовані на рефлексії соціальної дійсності та радянської пропаганди. У 

1917 році через те, що соціальні суб’єкти території України входили одночасно до 

складу різних комунікативних полів, їхні погляди були сповнені протиріч, що 

призводило до серйозних сутичок і кровопролиття. На українців постійно 

здійснювався психологічний та фізичний тиск, з метою придушення розгортання 

ідей автономії, що стало причиною формування в громадській думці сумніву про 

можливість незалежності та зневіру, що відобразилася у відстоюванні ідеї 

федералізації. Численні утиски, репресії, переслідування та покарання заклали у 

суспільну свідомість українців страх та національну неповноцінність, що разом із 

комплексом меншовартості надійно увійшли в українську ментальність. І досі в 

Україні міфом про СРСР, як дієвим інструментом комунікативних технологій, 

оперують, як у негативному сенсі для створення образу квітучої демократії без 

соціалізму, так і зі знаком «плюс» для формування стійкого відчуття ностальгії за 

радянським минулим. 

На сьогодні свідоме формування громадської думки поєднується зі стихійним. 

Засобами формування громадської думки є міжособистісне спілкування, засоби 

масової інформації, наслідування, вплив авторитету, управління розважальністю 

тощо. Водночас стихійне формування громадської думки базується на 

попередньому досвіді, частиною якого можуть бути стереотипи і домисли, як 

результат технологічного інструментарію пропагандистських методів. 
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З розширенням мережі комунікативних зв’язків, розвитком процесів інтеграції 

та глобалізації, розвитком глобальної мережі Інтернет, обмін інформацією 

прискорюється, а дистанція між соціальними суб’єктами зменшується. Механізм 

функціонування громадської думки характеризується дисбалансуванням у 

відносинах між державою і громадянським суспільством.  

Засоби масової комунікації є, поряд із законодавчою, виконавчою, судовою 

владою, четвертою політичною владою, здатною до відображення і формування 

громадської думки, а також запуску механізму змін. Вони сприяють прояву 

громадської думки, розповсюдження ідеологічних рухів, активізації соціальних 

суб’єктів. Якщо раніше дослідницький інтерес експертів по роботі із громадською 

думкою стосувався того, яким чином подати ту чи іншу інформацією, щоб вона 

була сприйнята громадськістю, то у кінці ХХ – на початку ХХІ століття 

актуалізувалася проблема привернення уваги соціальних суб’єктів до інформації, 

таким чином, щоб вона була почута, а вже після цього збережена у пам’яті, 

сприйнята та оцінена соціальними суб’єктами.  

Осмисленість у питаннях, які стають об’єктами громадської думки 

пов’язується зі здатністю соціальних суб’єктів утримувати увагу на чомусь. На 

основі цього формується нова галузь знань – економіка уваги, що вивчає способи 

зосередження та концентрації уваги аудиторії в економічні категорії (прибуток, 

рейтинговість, відвідуваність, реклама та ін.) [16, с. 248] 

Альтернативним варіантом підтримання уваги стає антиреклама, яка 

спрямована на те, щоб формувати альтернативну, деструктивну громадську думку.  

Преса, що працює у цьому напрямку, використовує (правдиву або фейкову) 

інформацію про незаконні дії і корисливість влади. Актуальним для сучасних 

технологів у цій сфері стає те, як громадськість ставиться до альтернативної точки 

зору опонентів, які підтримують протилежну позицію, яка реакція громадськості 

на виражену альтернативну думку та як її змінити. Дослідники зазначають, що 

державна політична система повинна враховувати те, що громадськість негативно 

відноситься до тих, хто не підтримує її точку зору [273]. Якщо вона не 

поінформована повною мірою про подію, ситуацію, факт, то сприймає її, як дрібну 



128 
 

непотрібну проблему [265]. Якщо позиція іншого сприймається громадськістю, як 

неправильна, тобто така, що не має законних підстав, то навряд чи суб’єкти 

громадської думки будуть співпрацювати та розділяти думку, яку їм пропонують 

підтримувати [256].  

Дослідниця громадської думки, політичної психології та масової політичної 

поведінки Д. Муц зазначає, що в Новітньому часі з’являється таке поняття, як 

«політика віч-на-віч», коли людина, сидячи в себе вдома перед монітором, може 

наблизитися до політиків, таким чином, як це не можна зробити навіть у реальному 

житті [273]. Реакція глядачів після перегляду телепрограми залежить від ракурсу 

фільмування, конфліктності у інформаційному наповненні новин та політичних 

ток-шоу. На нашу думку, така технологія, по-перше, сприяє швидкому 

несвідомому запам’ятовуванню отриманої інформації, на яку звертають увагу 

глядачі; по-друге, створює почуття довіри до тієї політичної особистості, яка 

виражає оціночне судження, яке імпонує глядачеві; по-третє, створює умови для 

розвитку різних, часом протилежних оціночних суджень соціальних суб’єктів, що 

породжує обговорення та конфлікти у буденному житті громадськості.  

Важливим засобом реалізації фрактального ефекту є трансляція смислів та 

патернів поведінки. У сучасному світі він втілюється через соціальні мережі, такі 

як «Facebook», «Youtube», «Instagram», «TikTok», «Telegram» та інші. Вони 

прискорюють формування громадської думки. Як вказують І. Грахова та Я. Дринь, 

соціальні мережі, по-перше, об’єднують людей за випадковим збігом інтересів, по-

друге, відключають раціональне мислення, по-третє, засновані на слідуванні за 

діями «вождя», лідера громадської думки, по-четверте, їх результатом є 

сформовані ірраціональні переконання, по-п’яте, створюють тренди шляхом 

навіювання [52, с. 176]. Таким чином, вони створюють умови для масштабування 

громадської думки та несвідомого слідування за цінностями інших соціальних 

суб’єктів, підтримуючи спотворену картину реальності. 

Характерною особливістю мережевого формування громадської думки є 

співвідношення персоналізації та масифікації. Адже з одного боку, коли 

соціальний суб’єкт розміщує пост у соціальних мережах він спілкується 
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безпосередньо з однією людиною, а з іншого боку – з усіма соціальними 

суб’єктами. Низький рівень підпорядкування та високий рівень хаотичних 

процесів, які проявляються у віртуальному просторі, відтворюють розвиток 

самореалізаційних процесів, які спрямовані на пошук та фільтрацію інформації, 

формування платформи для вираження альтернативної думки та знаходження 

однодумців. 

У сучасному європейському суспільстві віртуальний простір є майже не 

підконтрольним суб’єктам державної влади, тому він передбачає свободу 

діяльності. Разом з тим використання технологій та технологічних пристроїв 

збільшує кількість даних про кожну особистість у віртуальному просторі. 

Соціальні суб’єкти відчувають свою унікальність, що певна інформація, реклама, 

товар призначений саме для нього. Тому вони самі віддають право суб’єктам 

формування громадської думки використовувати її з метою контролю над ними. У 

результаті чого, як зазначає С.Ягодзінський, «розширення свободи, яка є одним із 

проявів потенціалу інформаційних мереж, закладає підґрунтя поневолення, 

добровільно віддаючи в користування статистику життя як окремих людей, так і 

соціальних груп» [251, с. 26]. На основі розвитку інформаційних технологій, 

розробок в сфері нейромереж та машинного навчання сформувалася нова 

парадигма взаємодії, яка передбачає використання віртуальних помічників та чат-

ботів. Вони стимулюють людське спілкування в месенджерах, полегшують 

процеси доступу до публічної інформації та вирішують конкретні технічні 

завдання. Інтернет-технології стають інструментами у стратегічній комунікації в 

процесі виборчих кампаній. Ю. Кокарча зазначає, що «виборчі кампанії стали 

надзвичайно динамічними і все більше перетворюються на шоу з елементами 

маркетингу». Тому, з метою налагодження взаємодії об’єктів і суб’єктів виборчого 

процесу, вони включають у інформаційно-комунікативну систему сучасні 

технології [87, с. 65].  

Для засвоєння інформації необхідні певні умови (за Стенфордською моделлю 

комунікації – це емоції, готовність до дії та сама дія). Цікаву думку з цього приводу 

наводить Г. Почепцов, який зазначає, що у сьогоденні існує стратегічній 



130 
 

(спрямований на зміну знань) і тактичний (спрямований на зміну інформації) 

інформаційний інструментарій, який перетворює факти на правду. Він зазначає: 

«множинність істин є медійним результатом, її створюють засоби масової 

інформації. У минулому цього феномена не було. Сьогоднішній Інтернет зробив 

цю множинність практично законом природи. Будь-яка висловлена думка отримує 

таке тиражування, що починає розглядатися як істина» [161, с. 144].  

Отже, Новітній час характеризується нелінійним розвитком, що породжує 

транзитивний тип суспільства. Таке суспільство втрачає ієрархічні зв’язки, однак 

не продукує продуктивні інтеракції, а переходить на рівень конфліктної взаємодії 

із державою. Конфліктні відносини держави і громадянського суспільства 

переважно мають латентний характер. Вплив на формування громадської думки 

здійснюється м’якими методами. Високий темп змін та ускладнення соціальних 

процесів забезпечує прояву амбівалентного стану громадської думки. Виникають 

проблеми взаєморозуміння соціальних суб’єктів, єдності, ідентичності, 

формування культурного середовища. Поява медіапростору, розвиток 

гіперреальності стимулює розповсюдження маскування дійсності та розвитку 

симулякрів. О. Литвинчук наголошує, що симулякри руйнують суспільство, 

«перетворюють усе навколо на перенасичене інформаційне поле, яке, безтямно 

відтворюючи само себе, вже не має ані реального сенсу, ані референтного образу, 

що став би за цим» [110, с. 87]. Таким чином, формується громадська думка 

громадськості, яка має тенденцію до швидкої зміни, розщеплення, імітаційності, 

масштабування фрагментарного знання. Зниження рівня саморефлексії та розвиток 

негативного аксіологічного спрямування сприяють формуванню діалогових форм 

взаємодії, які мають симулятивну основу. М. Буритіна виділяє: 1) антидіалог, який 

характеризується позірним збереженням діалогічної форми із наявним 

монологічним змістом; 2) квазідіалог, що функціонує за умов різного роду 

розбіжностей між його учасниками: когнітивних, інтенціональних, прагматичних 

тощо; 3) парадіалогу, що моделює таку ситуацію взаємодії, за якої в учасника 

інтеракції питають про одне, а він відповідає про інше; відбувається постійна 

мовленнєва інверсія. Спотворені громадські ініціативи, як визначає М. Буріна, 
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породжують «критику заради критики», не змінюючи інструменти налагодження 

соціального діалогу [19, с. 32, 35]. Реалізовується дисипативна модель механізму 

функціонування громадської думки, що характеризується популізмом та 

демагогією з боку носіїв влади та апатією, патерналістською поведінкою з боку 

представників структур громадянського суспільства. 

За таких умов, розмивається розуміння протиставлення «ми – вони» та «свій – 

чужий», адже в інформаційному потоці повідомлень ускладняється процес 

ідентифікації соціальних суб’єктів. Замість того, щоб об’єднатися, частина 

соціальних суб’єктів вступає в боротьбу з іншою частиною суб’єктів, втрачаючи 

інформацію про джерело породження конфлікту. 

Для того, щоб мінімізувати загрозу зовнішнього впливу, країни намагаються 

зберегти демократичну модель механізму функціонування громадської думки на 

основі взаємної довіри або розвивають деспотичну модель механізму 

функціонування громадської думки, щоб зберегти власні національні цінності. У 

Естонії, наприклад, держава та громадянське суспільство співпрацює на 

контрактній основі [272], у Болгарії реєстрація недержавних організацій є 

безкоштовною і триває понад місяць, у законодавстві Польщі створені правові 

умови для розвитку допоміжних рівнів управління органів місцевого 

самоврядування [124, с. 30]. Іран забороняє у себе в країні ляльку Барбі, 

мультсеріал «Сімпсони» та американські ігри віртуальної реальності, тим самим 

блокуючи входження в його комунікаційний простір чужої культури та зберігаючи 

власну ідентичність. На противагу Барбі в Ірані створюються ляльки власного 

виробництва, вдягнуті у національне вбрання, таким чином, тиражуючи 

національні смисли, які відображають життя країни у сьогоденні [161, с. 199].  

Узагальнюючи проблематику підрозділу підсумуємо, що становлення та 

функціонування громадської думки є однією із основних закономірностей 

взаємодії держави і громадянського суспільства. Громадська думка реалізується в 

рамках соціального буття і суспільної свідомості та функціонує на основі 

накопиченого інтелектуального і емоційного потенціалу, що проявляється у 

вольових діях соціальних суб’єктів під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. 
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Процес формування громадської думки передбачає суб’єкт-об’єкт-суб’єктну 

взаємодію, на яку впливають світоглядні норми, ідеї, цінності, сформовані 

суспільною свідомістю, а також інтереси та потреби, вироблені суспільними 

відносинами. Держава зберігає традиції, громадянське суспільство схильне до 

формування новацій; держава продукує знання, громадянське суспільство – вірить 

у їх практичну цінність, держава забезпечує стихійне формування громадської 

думки, а громадянське суспільство своєю бездіяльністю створює умови для 

свідомого впливу на формування громадської думки. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Аналіз теоретичних засад соціально-філософського дослідження феномена 

громадської думки у контексті взаємозв’язку держави і громадянського суспільства 

дає підстави для висновків до другого підрозділу дисертаційної роботи: 

1. Внутрішнє ядро громадської думки являє собою незмінне зіткнення 

протилежних сил. В його основі лежить неминучий конфлікт, що існує не як 

виключення, а як співіснування внутрішньо суперечливих початків, що сприяють 

становленню та функціонуванню даного явища. Процес функціонування 

громадської думки передбачає закономірно зумовлене відтворення взаємозв’язків 

знання та віри, свободи діяльності і необхідності порядку, заснованого на 

авторитеті, традицій і новацій, соціального буття та суспільної свідомості, держави 

і громадянського суспільства. Міра сполучення елементів цих зв’язків забезпечує 

реалізацію відповідної моделі механізму функціонування громадської думки. 

Виділено наступні моделі механізму функціонування громадської думки, залежно 

від характеру взаємозв’язку держави і громадянського суспільства: дисипативна 

модель механізму функціонування громадської думки, що характеризується 

низьким рівнем впровадження засобів регулювання відносин держави і 

громадянського суспільства та хаотичними діями з їх боку, демократична модель 

механізму функціонування громадської думки, заснована на врівноваженій системі 

відносин держави і громадянського суспільства, деспотична модель механізму 
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функціонування громадської думки, що характеризується існуванням утисків 

однієї сторони іншою у відносинах держави і громадянського суспільства. 

Виділили типи взаємовідносин держави і громадянського суспільства, що 

прискорюють (з каталітичною властивістю) та уповільнюють (з інгібіторною 

властивістю) процес формування громадської думки. Перший тип взаємовідносин 

держави і громадянського суспільства характеризується: 1) збільшенням 

поляризації держави і громадянського суспільства, 2) розвинутою мережею 

суб’єктів формування громадської думки,  3) хаотичним вираженням суспільних 

інтересів з боку представників громадськості, 4) підміною інтересів суспільства 

інтересами корпоративно-промислових груп, 5) розвитком амбівалентності 

почуттів та відносин у суспільстві, 6) вираженим проявом суспільного 

невдоволення носіями влади з боку громадськості. 

Другий тип взаємовідносин держави і громадянського суспільства 

характеризується: 1) синтезом державної та громадської думки, 2) розвинутим 

механізмом контролю за діяльністю суб’єктів та структур громадянського 

суспільства з боку державної влади, 3) низьким громадянським контролем за діями 

органів державної влади, 4) не вираженим невдоволенням у суспільстві, 5) 

існуванням жорсткої системи покарань та заохочення, 6) пригніченням розвитку 

альтернативної громадської думки. 

Спільними характеристиками для цих типів взаємовідносин держави і 

громадянського суспільства є: 1) формалізація функцій громадської думки, 2) 

вплив на суспільну свідомість засобами ЗМК, з метою тиражування хибної думки 

громадськості, 3) нехтування потребами громадськості з боку органів державної 

влади 4) відсутність діалогу між державою і громадянським суспільством. 

2. Становлення та функціонування громадської думки є однією з 

основних закономірностей взаємодії держави і громадянського суспільства. Діалог 

держави і громадянського суспільства можливий як процес відтворення та зміни 

громадської та державної думки, який визначає їх взаємозв’язок. Недостатня 

сформованість громадської думки є причиною пошкодження взаємозв’язку 

держави і громадянського суспільства.  
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3. На всіх історичних етапах громадська думка формується стихійна та 

свідомо. Стихійні чинники формування громадської думки поділяємо на зовнішні 

та внутрішні. Зовнішні чинники формування і функціонування громадської думки 

пов’язані із умовами соціального буття, серед них можна виділити: спосіб 

виробництва матеріальних благ, умови життя та діяльності соціальних суб’єктів, 

природні умови, політичну організацію суспільства, зв’язки та соціальні відносини, 

можливість для індивідуального спілкування та масових комунікацій тощо. 

Внутрішні чинники формування і функціонування громадської думки 

безпосередньо пов’язані з суспільною свідомістю. До них належать: норми, 

цінності, забезпечення дії ефекту зараження, ефекту «ми – вони» («свої» – «чужі»), 

рівень освіти, стан культури тощо. На основі стихійних чинників формування і 

функціонування громадської думки, з метою просвітництва, соціалізації, інтеграції, 

мобілізації чи маніпуляції, виробляються соціально-комунікативні технології та 

методи інформаційно-психологічного впливу, конструювання яких має свідомий 

характер. Свідомі та стихійні чинники формування та функціонування громадської 

думки обумовлюють можливість її фіксації. Факторами фіксації громадської думки 

є: наявність у суспільній свідомості актуальної соціальної проблеми (ідеї), 

вирішення якої є потребою соціальних суб’єктів, що сприяє збереженню загального 

інтересу до неї; повторюваність та розповсюдження комунікативного 

повідомлення щодо цієї проблеми; наявність комунікативного зв’язку між 

соціальними суб’єктами у соціальному просторі, що забезпечує поширеність 

певного переконання у суспільній свідомості соціальних суб’єктів; відповідність 

оцінок соціального буття та фактичної реальності; стабільність і стійкість 

оціночного судження, а також готовність до дій та реалізація на практиці, як міра 

досягнення цілей інформаційного повідомлення. 

4. Громадська думка Стародавнього світу зливалася із державною, 

існувала у вигляді традицій та ритуалів. У період античності посилювався розвиток 

когнітивного та емоційного аспекту громадської думки. Низький рівень прояву 

поведінкового компонента громадської думки заважав встановленню консенсусу у 

суспільстві. Механізм функціонування громадської думки в період Середньовіччя 
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залежав від взаємозв’язку знання та віри. Носіями-виразниками громадської думки 

ставали соціальні суб’єкти з-поміж еліти, які підкріплювали думку біблійськими 

текстами священного писання. Механізм функціонування громадської думки в 

епоху Відродження характеризувався її активним проявом у письмовій, слуховій, 

зоровій формі. Головним методом впливу на громадську думку, замість віри, стає 

почуття любові (потягу). В Новий час відбувається остаточне відокремлення 

громадської думки та державної думки. Вплив на суспільну свідомість 

здійснюється через сферу бажань, переконань та потреб. Домінує принцип 

формальної рівності, що створює нові канали вираження громадської думки 

(участь соціальних суб’єктів у діяльності влади, участь у мітингах, акціях, 

протестах, масових протистояннях). У Новітній час механізм функціонування 

громадської думки характеризується дисбалансуванням у відносинах між 

державою і громадянським суспільством. Збільшення каналів вираження 

громадської думки, засобів інформування та дезінформування, сприяє розвитку 

споживацького суспільства та розповсюдженню постправди. 

Основні результати другого підрозділу висвітлено у статтях авторки [198; 

200]. 

Спираючись на висновки першого та другого розділу дисертаційної роботи 

переходимо до висвітлення ролі держави і громадянського суспільства у процесі 

функціонування громадської думки в Україні. 
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РОЗДІЛ 3. РОЛЬ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У 

ПРОЦЕСІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ 

 

В умовах стрімких соціально-перетворюючих трансформацій українського 

суспільства, розвитку інформатизації і технологізації всіх сфер його 

життєдіяльності ускладняється процес масштабізації громадської думки як 

складної системи, що має не лінійний розвиток. Відповідно актуалізується потреба 

в обґрунтуванні необхідності розвитку мережевих зв’язків та відносин як 

важливого чиннику формування сприятливих умов для функціонування 

громадської думки в Україні. Для задоволення цієї потреби необхідно розглянути 

чинники, які прискорюють та уповільнюють процес формування громадської 

думки в українському суспільстві, а також визначити шляхи подолання негативних 

аспектів розбалансування механізму функціонування громадської думки на всіх 

рівнях. Відтак переходимо до дослідження стану функціонування громадської 

думки в українському суспільстві та визначення детермінант оптимізації 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства як передумови гармонізації 

процесу функціонування громадської думки в Україні. 

 

3.1. Стан функціонування громадської думки в українському суспільстві 

Стан функціонування громадської думки в українському суспільстві має 

спадкоємний характер. Важливий вплив на нього здійснила радянська політична 

система. Наслідком впливу деспотичної моделі механізму функціонування 

громадської думки, розповсюдженої в радянський період, став спосіб та стиль 

життя соціальних суб’єктів, суспільно-політичні умови та процеси, які вплинули 

на спосіб мислення, що, своєю чергою, сформував спосіб сприйняття та 

відображення дійсності. 

У радянський період історії домінував інгібіторний тип взаємовідносин 

держави і громадськості. Він характеризувався тим, що органи державної влади 

мали авторитетний вплив на формування громадської думки. Яскраво вираженим 

суб’єктом формування громадської думки була держава, що об’єднувала 
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суспільство, виконувала економічну, соціальну, правозахисну, правоохоронну, 

інформаційну функцію, формувала культурне середовище та ідеологію. Радянська 

ідеологія визначала парадигму існування держави і суспільства, на основі якої 

здійснювався контроль над діями громадян за допомогою правових норм та засобів 

морального впливу.  

Лідерами та носіями-виразниками громадської думки були партійні 

службовці, які підтримували та виражали державну думку. Культура будувалася на 

свідомо утворених уявленнях, які підтримували віру в ідеї комунізму та 

утверджували міф про Радянський Союз як найпотужнішу державу світу. Це не 

сприяло розвитку критичного мислення соціальних суб’єктів, адекватній оцінці 

негативних і позитивних сторін, як капіталізму, так і соціалізму. Монополія 

держави на ЗМІ забезпечувала розповсюдження колективістських поглядів, що 

ускладнювало можливість вираження вільних оціночних суджень. Вважаємо, що в 

таких умовах громадська думка втрачала гласність, інтенсивність, інформаційну 

насиченість. 

Зі сторони радянської пропаганди на громадськість здійснювався тиск, а 

державна думка була загальноприйнятою та вживаною. В суспільній свідомості 

посилювалася емоційна впевненість в можливості швидкого поліпшення життя 

завдяки «міцній руці» при владі. Утім, швидких позитивних зрушень не 

відбувалося натомість через порушення взаємозв’язку свободи діяльності і 

необхідності порядку, заснованому на авторитеті, була проявленою громадська 

думка із вираженими інгібіторними властивостями, в якій втілюються утопічні 

уявлення, засновані на вірі, а не на знаннях. 

Становленню незалежності України передували деструктивні процеси. 

Хаотичне напруження у суспільстві втілилилося у соціальних змінах, що 

супроводжувалися системною кризою. Характерним виявилось відставання 

соціального буття від суспільної свідомості. Посилення самоорганізаційних 

процесів у суспільстві вплинуло на формування громадянського суспільства в 

Україні.  
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Варто зазначити як Н. Спиця характеризує взаємозв’язок порядку і хаосу у 

суспільстві. Дослідниця зазначає, що конструктивна напруженість змушує 

суспільство робити спроби «переосмислення» межі між порядком і хаосом, 

трансформувати її відповідно до накопичених цінностей культури. Це необхідно 

для утримання дезорганізаційного процесу в необхідних рамках. Водночас 

конструктивна напруженість стимулює підтримку і розвиток можливостей 

системи, необхідних для вирішення цього завдання [192, с. 153]. Таким чином, 

хаотичні процеси у суспільстві, на нашу думку, сприяли виявленню громадянської 

позиції щодо проголошення незалежності України та закріплення громадської 

думки у де-юре: постановою Верховної Ради УРСР про затвердження Акту 

проголошення незалежності України. 

 В цей період спостерігалося піднесене соціальне самопочуття українців. 

Громадськість була впевнена в покращенні власного життя, таким чином, 

підкреслюючи віру соціальних суб’єктів у майбутнє. Разом з тим замість 

раціональної складової переважала емоційно-чуттєва складова громадської думки. 

Громадськість довіряла тим, хто був при владі попереднього режиму, не 

враховуючи, що їх ціннісні пріоритети формувалися в попередній період, а їх 

досвід вибудовував державну думку Радянського Союзу. 

Наслідком невідповідності між очікуваннями у суспільній свідомості та 

реаліями соціального буття  стала втрата довіри громадськості до органів влади. 

Почали розвиватися почуття байдужості, відчуження та спустошеності. Відповідно 

оціночні судження українців щодо свого місця у суспільно-політичних відносинах 

набули песимізму («ніхто нічого тут не доб’ється!», «сиди слухняно і не 

висовуйся»), а відносинам з органами державної влади був властивий патерналізм 

(«коли вже вони накрадуться?», «хай так, тільки б гірше не було»). 

Зі сторони держави в Україні розпочався процес деідеологізації, який призвів 

до негативних наслідків – різновекторності суспільного розвитку, дестабілізації, 

втрати єдності у системі цінностей. Після розпаду Радянського Союзу соціальний 

порядок, заснований на авторитеті був зруйнований, комуністична ідеологія 

втратила свою чинність, однак у суспільній свідомості соціальних суб’єктів були 
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закладені культурні коди, які належали деспотичній моделі механізму 

функціонування громадської думки.  

Відтак, як зазначає М. Михальченко, після руйнування інтернаціоналістської 

радянської ідеології, в Україні з’явилися «ерзац-ідеології»: ідеологія 

євроцентризму, слов’янської єдності, української винятковості, балто-

чорноморського регіону та інші [129, с. 205]. Це сприяло розповсюдженню у 

суспільній свідомості соціальних суб’єктів різних цінностей, різної інтерпретації 

історичних фактів та подій, різної історичної пам’яті та ідентичності, що 

створювало підґрунтя для розповсюдження двоїстих оціночних суджень, протиріч 

у суспільній свідомості та конфліктів у соціальному бутті. 

Суперечності у суспільній свідомості соціальних суб’єктів новоствореної 

держави демонструє соціологічне опитування, проведене у 1991 році в рамках 

міжнародного проєкту «The Post-Communist Citizen 1990-1992», в якому 

досліджувалося відношення українців до ідеологій капіталізму та соціалізму. 

Виявилося, що в цей період соціальні суб’єкти однозначно негативно ставилися до 

соціалізму, однак неоднозначно ставилися до капіталізму, розмежовуючи окремо 

його економічний (в негативному значенні) та соціальний (ціннісний) вимір (в 

позитивному значенні) [281]. Таким чином, українське суспільство, з одного боку, 

прагнуло зміни моделі життєдіяльності, а з другого боку, не було поінформованим, 

щодо нової моделі та продовжувало перебувати під впливом стереотипів 

радянської пропаганди. 

Ми підтримуємо точку зору прихильників функціональної теорії міфу, які 

враховують соціальний контекст при його побудові [97; 83] та вважаємо, що міф 

про Радянський Союз мав практичний вплив на суспільну свідомість і втілився в 

ритуалах, нормах, цінностях соціальних суб’єктів. Науково доведено, що із плином 

часу, факти у колективній пам’яті набувають сакральності й перетворюватися у 

міфи, відповідно пам’ять про Радянський Союз для деяких членів українського 

суспільства стала поштовхом для розвитку у смисловому полі українців 

ностальгічних почуттів до СРСР. Відтак деякі українці на сьогодні мають думку, 

що за радянських часів соціально-політичні умови були кращими. 
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Традиція міфобудування та надання смислів соціальному буттю надійно 

укорінилася у суспільній свідомості українців. На основі кристалізованої 

громадської думки з інгібіторними властивостями за радянських часів 

використовувалися образи-символи, які продовжують викликати реакцію у 

соціальних суб’єктів після проголошення незалежності України. Ці образи-

символи широко використовуються для формування іміджу політичних лідерів. 

Наприклад, це стосується образа «рятівника», якого громадськість спочатку бачила 

в носіях радянської влади, а після проголошення незалежності України – у 

політичних лідерах незалежної держави. Так, якщо для президента України 

Л. Кучми був створений образ господарника, то для президента України 

В. Ющенко – образ спасителя українського народу, що дозволяв асоціювати його 

не тільки як політика, а як духовного лідера, здатного на диво [99]. На нашу думку, 

згодом у політиці української держави ці образи повторювалися, як із 

В. Януковичем (образ господарника), так і з П. Порошенко та В. Зеленським (образ 

спасителя).  

Визначимо детальніше ряд чинників, які підкреслюють інгібіторний тип 

взаємовідносин держави і громадянського суспільства. 

По-перше. Формування системи державного управління, що виявила 

нездатність бути адекватною потребам українського суспільства в умовах 

пострадянських реалій. М. Павловський зазначає, що в перші роки незалежності в 

Україні була проведена політика відкритості, в ході якої утворився хронічний 

дефіцит фінансових ресурсів. Для зниження фінансової напруги носії влади взяли 

закордонні запозичення у Міжнародного валютного фонду та Світового банку. 

Своєю чергою, МВФ та СБ запропонували свій варіант моделі ринкового 

реформування – неолібералізм, ринковий фундаменталізм, який спирався на 

використання принципів вільного ціноутворення, приватну власність, обмежене 

втручання держави в економіку [145, с. 35].  

Як вважають Р. Зварич [74, с. 81] та І. Печеранський [149, с. 25], 

запровадження неоліберальної моделі ринкових перетворень сприяло розвитку 

нерівності соціальних суб’єктів, роздержавлення і приватизації, що знівелювало 
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цінності демократії. Зокрема, вибрана внутрішня політика держави сприяла 

зниженню стандартів життя (падінню життєвого рівня) та дефіциту життєвих 

ресурсів. У зв’язку із кризовою стагнацією економіки закон про прожитковий 

мінімум як основний державний соціальний стандарт прийнято тільки у 1999 році. 

Але, як зазначає О. Макарова, ще доволі тривалий час мінімальна заробітна плата, 

мінімальна пенсія та більшість соціальних виплат були нижче від прожиткового 

мінімуму [117, с. 139].   

З попереднього періоду і до наших днів рівень добробуту більшості громадян 

не досягав високих відміток, а коливався на низькому рівні. Констатуємо лише, що 

за доповіддю «Global Wealth Report» Україна за останні роки знаходиться серед 

лідерів за рівнем зниження добробуту громадян. За даними соціологічного 

дослідження на травень 2019 року переважна більшість населення продовжує 

доволі стримано оцінювати власне становище. Так 32,5% опитаних зазначили, що 

відчувають напруженість і страх. Дещо більшою виявилася частка тих 

респондентів, які повідомили, що «терпіти складне становище вже неможливо» 

(34,4%). Частка тих, хто оцінює своє становище позитивно склала 25,4% [7, с. 112].  

По-друге. Формування корпоративних та регіональних еліт, інтереси яких 

розходяться із загальнонаціональними інтересами, що веде до послаблення 

центральної державної влади. Особливістю соціальної структури суспільства 

стала поява нових класів (підприємці, буржуазія, фермери) і соціальних груп 

(банкіри, олігархи, безробітні) [184, с. 129]. На основі їх взаємодії із державою 

відбулася консолідація ресурсів, що спонукала до зміни розподілу та можливості 

вибору ресурсів, посилення розриву між панівними класами та широкими 

верствами населення. Актуалізувалася теорія корпоративізму, представники якої 

вважають, що для успішного розвитку суспільства необхідно підтримувати зв’язок 

держави і бізнесу. Держава підтримує інвестиційний клімат, вдосконалює 

законодавчу базу, підтримуючи вільну конкуренцію. Бізнес, своєю чергою, має 

підтримувати національну економіку, наповнювати державний бюджет, надавати 

робочі місця та отримувати політико-адміністративні ресурси, що допомагають їм 

через органи державної влади виражати свої інтереси [282, с. 9]. Водночас виникає 
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ризик, що дана модель відносин може перетворюватися у модель «патронату» і тоді 

одна зі сторін нав’язуватиме іншій свою волю.  

В Україні відбулось втілення моделі олігархічного корпоративізму, що 

включає нав’язування інтересів фінансово-промислових груп із застосуванням 

нелегітимних способів економічної та політичної конкуренції, таких як тіньове 

лобіювання та корупційні схеми. В. Глазунов зазначає, що протоолігархи отримали 

капітал із ресурсів національного багатства країни, а владу – через підконтрольні 

політичні партії та ЗМІ [43, с. 99-107]. Таким чином, з метою особистого 

збагачення, до влади прийшли представники корпоративних груп та класів, які 

розвинули вплив корпоративно-групової думки на всі сфери суспільства. Вплив 

корпоративно-групової думки зміщує акценти у взаємовідносинах держави і 

громадянського суспільства і створює підґрунтя для розвитку негативних 

наслідків, в тому числі, як зазначають дослідники, посилення авторитаризму та 

тоталітаризму [145, с. 73-74].  

По-третє. Протилежність економічних та політичних орієнтирів владних 

еліт різних регіонів України зумовлюють суперечливий характер впливу на 

формування громадської думки. Носіями влади були визначені нечіткі, суперечливі 

зовнішньополітичні цілі країни. Як зазначають В. Шахов та В. Мадіссон, 

керівництвом був визначений намір сприяти становленню України, як нейтральної 

та позаблокової держави, що було проголошено в Декларації про державний 

суверенітет України від 16 липня 1990 року і, водночас, намір становлення України, 

як світової держави, здатної впливати на світові процеси, що зафіксовано 

постановою Верховної Ради України від 2 липня 1993 року «Про основні напрями 

зовнішньої політики України» [241, с. 53]. Дані цілі, зазначені у відповідних 

документах, суперечили та не відповідали потенціалу країни. Носіями влади була 

вибрана стратегія втримання балансу інтересів. Однак підтримання балансу, за 

умов браку досвіду дипломатичної діяльності у працівників дипломатичної служби 

та відсутності чітко сформованого довгострокового плану зовнішньополітичної 

діяльності, посилювали тиск з боку геополітичних суб’єктів, що сприяло зниженню 

рівня довірливої співпраці, втраті консенсусу та створенню загрози національній 
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безпеці держави. 

Відсутність у панівного класу України загальної стратегії розвитку 

суспільства і розуміння місця України в глобалізованому світі, в системі 

міжнародного поділу праці обернулося втратою здатності формувати баланс сил на 

зовнішньополітичній арені. Гостра політична криза в Україні, що проявилася у 

формі Євромайдану кінця 2013-початку 2014 років на фоні загострення боротьби 

Росії, США та ЄС за сфери впливу, стала передумовою катастрофічних наслідків 

для українського суспільства. Скориставшись зневірою жителів Криму в дієвості 

української влади, Росія анексувала Крим, а потім надала підтримку сепаратистам 

Донбасу, що сприяло розгортанню затяжного збройного конфлікту на Сході 

України.  

Україна зазнала впливу невійськових методів на громадян з боку агресора: 

використання протестів мирного населення у своїх інтересах та проросійської 

пропаганди на жителів Донбасу, роздування ворожнечі у проросійських ЗМІ із 

використанням розважальності, сакральності, історії, застосуванням воєнних дій 

під прикриттям гуманітарної місії тощо. 

Українська сторона не змогла швидко відреагувати, натомість 

використовувала заходи більш локального, несистемного характеру. Тільки через 

рік була прийнята Стратегія національної безпеки України та Воєнна доктрина 

України, де були визначені актуальні загрози та шляхи зниження ризиків у сфері 

воєнної безпеки держави, у 2016 році – Стратегія кібербезпеки України та у 2017 

році – Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», 

створені для безпечного функціонування кіберпростору. 

Зазначимо, що до 2014 року країна мала критичний рівень обороноздатності, 

як у віртуальному, так і у фізичному просторі. Після початку збройного українсько-

російського конфлікту ця ситуація почала змінюватися. Були налагоджені 

відносини із ЄС, прийнятий комплекс антиросійських санкцій. Все це і нині 

стримує розвиток конфлікту, однак не вирішує його, адже Російська Федерація не 

виконує повною мірою домовленості. Натомість за роки Україна отримала більше 

2 мільйонів біженців та втратила більше ніж 13 тисяч загиблих українців [26, с. 29]. 
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По-четверте. Недосконалість нормативно-правової бази та 

правозастосовної практики, що сприяє формуванню низького рівня правової 

захищеності громадян. Після розпаду Радянського Союзу Україна почала 

розбудову законодавчої бази, основою якої повинна мала стати не законницька 

доктрина, що передбачає верховенство закону, як це було до того, а природно-

правова доктрина, яка включала правові концепції гармонійного поєднання 

принципу верховенства права та принципу законності. Водночас у реаліях 

українського суспільства ця доктрина була лише декларована, а не отримала 

належного втілення.  

Неефективність засобів правового захисту, нехтування прав власності, 

порушення прав людини, низький рівень ефективності системи кримінального 

правосуддя та інші негативні чинники розбалансували механізм взаємовідносин 

органів державної влади і громадськості, побудований на принципі верховенства 

права. Це підтверджують висновки неурядової міжнародної організації «World 

Justice Project», що фіксує в Україні низький рівень дотримання принципів 

верховенства права [17, с. 15]. Відповідно базові принципи правового розвитку 

нехтуються, а громадська думка, виражена структурами громадянського 

суспільства залишається не захищеною.  

По-п’яте. Традиційний підхід до громадянської освіти та виховання, що 

ігнорує вплив і роль суб’єктів громадянського суспільства. Потреба у розвитку 

громадянського суспільства в Україні сформувала необхідність внести зміни у 

методологічну базу навчально-виховного процесу з метою формування нового 

типу громадянина та активної особистості, здатної набувати необхідних навичок 

громадянської активності та соціальної взаємодії. Втім формальний, традиційний 

підхід до громадянського виховання, який продовжує зберігати пострадянські 

риси, не здатний вирішити це завдання [27, с. 70].  

М. Лепський зазначає, що попередній формат освіти не тільки руйнує цінність 

та значення науки – як гносеологічного та епістемологічного інструменту 

отримання знання та зрозумілих критеріїв перевірки його на істинність у 

загальнолюдській цінності Істини, а й стає інструментом демаркації «безпечних» 
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для влади досліджень [106, с. 90]. Не використання інноваційних методів у освіті 

та вихованні нового покоління є однією із причин суспільної дегуманізації, 

відсутності діалогу між різними культурами та цивілізаціями, що призводить до 

наростання соціально-політичних конфліктів.  

Таким чином, після проголошення незалежності України виявилися чинники, 

які уповільнюють процес формування громадської думки в українському 

суспільстві, які є наслідком збереження антиентропійних сил, що набули розвитку 

під час існування радянської системи управління. Вони забезпечують збереження 

на несвідомому рівні соціальних суб’єктів пам’яті, культури, цінностей, норм та 

традицій, які у сукупності утворюють соціальний досвід, відтворення якого 

забезпечує збереження порядку застарілої моделі взаємовідносин держави і 

громадянського суспільства. Серед наслідків втілення інгібіторного типу 

взаємовідносин держави і громадянського суспільства виявляються наступні.  

Катастрофізм, незахищеність громадськості з боку державної влади. 

Відповідно до вимог Європейської соціальної хартії, мінімальна заробітна плата 

має складати понад 2,5 розміри прожиткового рівня. В Україні на 1 червня 2019 

року прожитковий мінімум складає 1936 грн., а заробітна плата – 4173 грн. Серед 

опитаних у 47% українців вистачає грошей лише на харчі [220, с. 104]. За цими 

показниками в країні підтримуються лише мінімальні умови. 

Низький рівень розвитку середнього класу. Згідно з моніторинговим 

дослідженням Інституту соціології НАН України лише 14% опитаних 

ідентифікували себе із середнім класом, натомість периферію середнього класу 

склали 35%, нижчий клас – 31% [168, с. 67]. Ці показники стають причиною прояву 

наступної характеристики. 

Патерналізм з боку громадськості, адаптивність до складних життєвих 

умов та розвиток тіньової економіки. У рамках олігархоцентричної моделі 

суспільства, громадськість схильна пристосовуватися до нових умов, адаптуватися 

та виробляти терпіння стосовно ситуації, що склалася. Наприклад, незадоволення 

громадян своїм становищем призвело до змін міграційних та демографічних 

процесів та збільшення кількості громадян, які отримують нелегальну заробітну 

http://i-soc.com.ua/files/u/us2015.pdf
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плату, не за трудовим договором на так званому тіньовому ринку праці. Тим самим, 

бідність населення сприяє розвитку тіньової економіки що, на нашу думку, тільки 

посилює розрив між державою і широкими верствами населення.  

Збагачення соціальних груп шляхом експлуатації великої частини бідного 

населення. Зрощення бізнесу та політики посилює вплив на владні рішення 

корпоративно-групової думки, сприяє викривленню змісту реформ на користь 

корпоративних груп. На нашу думку, розбіжності між суспільними потребами і 

можливістю їх задовольнити створюють умови, в яких корпоративно-промислові 

групи об’єднуються за або проти впливу державних структур на соціальні 

проблеми. Якщо вони доходять згоди, утворюється держава із підконтрольною 

владою та контрольованим життям суспільства, тобто утворюється єдине джерело 

впливу на громадську думку, таким чином, проявляється розвиток інгібіторних 

властивостей громадської думки; якщо ні – створюється держава, що має 

псевдодемократію, де виявляється каталітична властивість громадської думки та 

існують різні джерела впливу на неї. Як бачимо, за тієї та іншої умови, держава не 

взаємодіє із громадськістю, а відчужується від вирішення проблем громадян, 

замінюючи діалог на свідомий вплив та боротьбу за увагу громадськості за 

допомогою засобів масового впливу. 

Як справедливо підкреслювала Н. Спиця, процес руйнування соціального 

досвіду, який був накопичений протягом історії, сприяє динамічним змінам у 

системі, поведінці та взаємодії соціальних суб’єктів. З ростом ентропії неминучою 

є фаза нестійкості, яка досягнувши точки біфуркації призводить до розвитку 

інноваційних процесів [192, с. 154-156].  

Загострення проблем у всіх сферах суспільного життя вказує на зростання 

системної кризи як чинника слабкості українського суспільства. Рівень 

невдоволення громадськості соціальним буттям приводить до волевиявлення, що 

являє собою процес переходу незадоволення соціальних суб’єктів в площину 

реальних дій та протестів. Цей перехід відбувається тоді, коли ігнорування 

інтересів соціальних суб’єктів та невдоволення соціальним буттям досягає точки 

незворотності.  
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Серед основних передумов політичної мобілізації та виявлення громадянської 

волі Дж. Розенау називає: 1) «поточну поведінку громадян» (тобто про що соціальні 

суб’єкти ведуть бесіду, в якій мірі довіряють ЗМІ); 2) «колишній досвід» і 

«життєвий фон» (соціальні та соціально-демографічні чинники, такі як стать, 

професійна приналежність, актуальний рід занять); 3) характер соціально-

політичних установок, яких дотримуються громадяни (судження про те, як повинні 

вирішуватись ті чи інші проблеми суспільного життя і переконання щодо 

важливості/не важливості певної проблеми); 4) «самосприйняття» громадян, їх 

«когнітивний вимір» (уявлення про суспільні цінності, а також про агентів та 

структуру соціально-політичної взаємодії); 5) контекст «поточних зобов’язань», в 

якому знаходиться соціальний суб’єкт (інформованість, лідерство і потенціал 

впливу на громадську думку) [278, р.128-136].   

Т. Мелещенко виділяє чотири періоди становлення громадянського 

суспільства в Україні. На першому етапі, як зазначає дослідниця, відбувалося 

формування багатопартійності та створення мережі недержавних, громадських 

організацій. На другому етапі – відбулося законодавче закріплення інститутів 

президентства, парламентаризму й виконавчої вертикалі влади, судової системи та 

місцевого самоврядування, сформувалися опозиційні партії та блоки. Третій етап 

дослідниця пов’язує із початком «Помаранчевої революції». Цей етап 

відзначається зростанням ролі громадських інституцій, створенням різних 

концептуальних підходів до визначення стратегій суспільного розвитку, баченням 

діяльності владних структур та економічних засад в Україні. У цей період 

відбувається концентрація влади в руках однієї сили, знову повертається 

президентська республіка, включається державно-адміністративний прес, утисків 

зазнає свобода слова. Четвертий етап, як зазначає дослідниця, починається у 2013 

році, коли трансформація суспільно-політичних процесів в Україні зосереджена на 

боротьбі з корупцією, реформі судочинства, реформі самоврядування тощо [126, 

с. 257-259].  

На нашу думку, зміна цих етапів відбувається із зміщенням балансу між 

організаційним порядком і проявом хаотичних процесів. З розвитком 
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дезорганізаційних процесів та впливу ентропії почали проявлятися ознаки 

дисипативної моделі механізму функціонування громадської думки. Це стало 

причиною збільшення кількості груп інтересів, розвитку  конкуренції, зростання 

рівня індивідуальної мобільності, групових конфліктів як джерела змін та розвитку. 

Зростання ролі деструктивних сил сприяла не врівноваженню системи. Хвиля 

емоцій слугувала каталізатором для включення чутливості та емоційного 

забарвлення громадської думки, що підняла її інтенсивність. На прикладі початку 

другого етапу становлення громадського суспільства прослідковуємо, що на осінь 

1992 року більшість людей опинилося у стані анемічної деморалізації, втрати 

довіри як до старих, так і нових соціальних інститутів, відповідно змінилася 

поведінка соціальних суб’єктів, пов’язана із необхідністю виживання. Із змінами у 

соціальному досвіді відбулися зміни у суспільній свідомості соціальних суб’єктів. 

Виникли перші осередки опозиції, а з ними суспільне невдоволення через 

відсутність змін. Виникла альтернативна громадська думка у суспільстві. Серед 

незадоволених суспільним життям соціальних суб’єктів були шахтарі, які відчули 

незахищеність з боку державної влади. Влітку 1993 року вони влаштували 

масштабний страйк. Їх політичні вимоги до влади, засновані на інтересах та 

потребах, стали прикладом боротьби громадськості за відстоювання власних прав 

і свобод. Їх вияв громадянської позиції сприяв кадровим змінам у владі, однак, як і 

інші страйки та акції протестів, не змінив життєвого рівня широких верств 

населення.  

Подібним був початок третього етапу становлення громадянського 

суспільства. У 2004 році прояв громадського волевиявлення став не просто 

початком конфлікту між владою і опозицією, громадськість стала ще одним 

суб’єктом впливу на владу. Тому її думка стала цінністю у цьому протистоянні. 

Однак поведінковий компонент громадської думки не був реалізований. З одного 

боку, у факті волевиявлення українців були важливі позитивні зміни, адже саме в 

цей час була проявлена громадська воля соціальних суб’єктів, яка виникла у 

боротьбі проти фальсифікації результатів президентських виборів, а другого боку – 

громадської волі було не достатньо для налагодження стійких, тривалих, 
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конструктивних комунікативних взаємозв’язків із носіями влади. Якість взаємодії 

органів державної влади із громадським суспільством не перейшла на новий рівень. 

Громадськість, як керована система ускладнилася, тоді як владні органи, не 

створили оптимальної структури системи управління.  

Згідно з законом необхідної різноманітності, сформульованого У. Ешбі, 

різноманітність керованої системи повинна бути більшою за різноманітність 

керованого об’єкта [186, с. 62]. В Україні ж, із зростанням складності керованої 

системи складність керуючої системи не зросла. Громадськість виступала за 

докорінні суспільні зміни та перетворення, однак вони так і не були здійснені. 

Дослідники зазначають, що практично Україна зіткнулася з ситуацією «втраченого 

десятиліття», коли правління Л. Кучми, В. Ющенко та В. Януковича внесли в 

суспільство лише відчуття розгубленості та песимізму [95, с. 26]. 

Слід погодитися з положенням, висунутим Л. Мазур, що глобалізований, 

інформатизований світ не об’єднує, а збільшує вибір можливостей. Руйнування 

усталених моделей ідеалів та цінностей змінює суспільні відносини, однак не 

призводить до стійкої налагодженої взаємодії держави і громадянського 

суспільства.  Соціальні суб’єкти губляться серед безлічі смислів та ідентичностей, 

після чого змушені пристосовуватися до різних соціальних груп у пошуках 

власного «Я» [115, с. 12]. Таким чином, свобода вираження індивідуальної думки 

соціальних суб’єктів у такому суспільстві, з одного боку, закріплюється та 

інституалізується, а із другого – втрачає будь-який сенс, адже на думки, почуття, 

прагнення людей здійснюється зовнішній вплив з метою прискорення їх 

формування.  

На нашу думку, прискорення темпу формування громадської думки позбавляє 

громадську думку можливості позитивно впливати на зміни в соціальному бутті. 

Виникає ризик ускладнення прояву ефективного процесу пошуку власного «Я», 

тому що громадськості не вистачає чітко вираженої позиції, що проявлялася б у її 

яскраво вираженому вольовому компоненті. У таких умовах соціальні суб’єкти 

перекладають відповідальність з себе не тільки за власний вибір, як це було за 

розвитку інгібіторних властивостей громадської думки, а й за формування свої 
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думки. За словами Е. Фромма вони перетворюються у Homo consumens, тотального 

споживача, єдиною метою якого є мати більше і використовувати більше [230, 

с. 30].  

Після років життя без вільного громадянського волевиявлення подолати 

інертність громадської думки досить складно, відповідно, до вибору соціальних 

суб’єктів «підштовхують», створюючи «шаблони», симулякри, на основі яких djyb 

мислять та діють.  

Виділимо чинники, які підкреслюють каталітичний тип взаємовідносин 

держави і громадянського суспільства, що впливають на процес формування 

громадської думки в Україні. 

По-перше. Розвиток споживацького суспільства. За даними соціологічного 

опитування 64% респондентів відзначають, що люблять «мати речі, які вражають 

інших людей», 75% опитаних зауважують, що «придбання речей поліпшує настрій 

і приносить задоволення», 63% зазначає: «у нас занадто багато речей, що ми не 

використовуємо, а позбутися їх шкода» [75, с. 115]. Таким чином, хоча більшість 

українців мають не високий матеріальний дохід вони схильні до неадекватного 

неосмисленого споживання розрекламованих товарів і послуг. 

Творчу аналогію наводить Е. Фромм, порівнюючи людину в такому 

суспільстві із пташеням із відкритим дзьобом, що «поглинає» без зусиль і без 

внутрішньої активності те, що йому нав’язує промисловість. Людина, за його 

словами, стає річчю і перестає бути людиною. Вона витрачає час, роблячи речі, в 

яких не зацікавлена, разом з людьми, які їй не цікаві і які виробляють речі, в яких 

вона не зацікавлена; а коли вона не виробляє, вона споживає [230, с. 30]. 

Відносини держави і громадського суспільства перетворюються з діалогу на 

монолог, таким чином прояв громадської думки також стає політичним товаром, а 

тому нівелюється і сам процес волевиявлення. Бажання підпорядкування 

соціальних суб’єктів в споживацькому суспільстві використовується у доборі 

інструментів впливу на масову свідомість українців під час виборів. Наприклад, 

одним із популярних інструментів є уявне звуження вибору соціальних суб’єктів 

до двох кандидатур (яких найбільше транслюють ЗМІ) і вибору серед них 
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«найменшого зла». Ця технологія вперше була представлена на виборах 

Президента України, коли громадяни, вибирали між Л. Кучмою та П. Симоненко. 

Дослідник М. Михальченко зазначає, що подібні ситуації створюють нову систему 

символів, «де головне – не стільки створити новий товар, скільки по-новому його 

упакувати, щоб вигідно продати» [129, с. 182].  

По-друге. Віртуалізація, символізація, симуляція реальності. Україна, як і весь 

світ переходить на «м’які» способи просування ідей, адже вони не викликають 

опору в аудиторії. Г. Почепцов зазначає, що сьогодні масова свідомість не здатна 

сама зрозуміти і вирішити, яким є вчинок тієї чи іншої країни. Дослідник зазначає, 

що «нам про це розкажуть новини країн, які породжують смисли» [161, с. 201] 

Замість того щоб бути дієвим учасником соціальних процесів, громадськість 

перетворюється у пасивного споживача, якому демонструють певні образи-

продукти, які стають об’єктом громадської думки. Для держави важливим стає 

просування політиків, формування іміджу, сторітейлінг. Він виявляється 

спрямованим не на роз’яснення яким є політик, а на створення наративу, шаблону, 

що не потребує слів пояснення [275]. Ці образи-наративи, вибудовані у суспільній 

свідомості, ґрунтуються на побутових уявленнях, які існують у соціальному бутті. 

Вони гіперболізують та підміняють реальність сурогатними формами, які важко 

піддаються раціональному поясненню. З розповсюдженням інформаційних 

технологій вони набувають нових якостей та інтенсивнішого поширення, 

перетворюються у системну маніпуляцію з метою охоплення більшої кількості 

соціальних суб’єктів. 

З цього приводу Ж. Бодрійяр наголошує, що «всюди, у всіх сферах – в 

політичній, біологічній, психологічній, медійній, … ми потрапляємо в симуляцію 

і, отже, в абсолютну маніпуляцію - … туманність, яка не піддається 

розшифруванню ні на рівні своїх простих елементів, ні на рівні своєї істинності» 

[14, с. 30]. Таким чином, маркетингові послання політичного кандидата стають 

схожим на маркетинг товару тривалого користування. 

Нагадаємо, що громадська думка формується в процесі оцінювання та 

порівняння реальної ситуації із попереднім досвідом життєвих практик, або і з 
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уявленнями про ідеальний стан системи, після чого її оцінка, через дії 

громадськості, відображаються у реальному житті. В сучасному українському 

суспільстві ж раціональна складова громадської думки включає правдоподібну 

інформацію, як щодо реальної ситуації, так і щодо ідеального стану системи, тобто 

ту, що не обов’язково може бути правдою, однак приймається за правду. Це вказує 

на наявність когнітивних спотворень сприйняття та/або зовнішній вплив на 

формування громадської думки. Підпадає під вплив і вольова складова громадської 

думки, адже бувши продуктом суспільства споживання, соціальні суб’єкти 

потрапляють у «вільну неволю» та втрачають відчуття своїх істинних потреб та 

цінностей. 

Ще у 1964 році вийшла праця Г. Маркузе «Одновимірна людина», в якій автор 

серед головних проблем суспільства називає маніпулювання громадською думкою 

та несвободу, що проявляється у насаджені хибних потреб громадськості. Він 

пише, що сенс інтелектуальної свободи полягає у відродженні індивідуальної 

думки, поглиненої в цей час засобами масової комунікації та впливу на свідомість, 

у скасуванні «громадської думки» разом з тими, хто її створює. Філософ 

продовжує, що «право на остаточну відповідь у питанні, які потреби істинні і які 

хибні, належить самим індивідам, однак лише у випадку, коли вони вільні 

настільки, щоб дати власну відповідь. Доки люди позбавлені автономії, доки їхня 

свідомість є об’єктом маніпулювання аж до глибинних інстинктів, не можна 

вважати, що їхня відповідь належить їм самим [120, с. 24-26]. Таким чином, 

соціальні суб’єкти ніби потрапляють у «вільну неволю», адже з одного боку вони 

мають свободу діяльності, на них не впливають силовими методами, вони вільні у 

своєму праві вибору. Однак існує певна «громадська думка», невловима сутність, 

яка визначає їх поведінку.  

По-третє. Дезінформація громадськості в умовах ведення інформаційної 

війни. Проблема якості інформації, її правдивість чи фейковість є актуальною на 

сьогодні, адже соціальні суб’єкти самі поширюють неправдиву інформацію, що 

відповідає їх картині світу і у яку вони вірять. На це вказують сучасні дослідники 

[266; 274; 163;  84].  
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Розповсюдження фейків у суспільстві часто відбувається у засобах масової 

комунікації, де легше носію-висловнику думки зберігати анонімність та 

конфіденційність. Така інформація спрямована на розпалення ворожнечі, паніки, 

маніпулювання свідомістю, рекламування чогось, покращення або погіршення 

репутації певної персони. У процесі передачі інформації від носія-виразника до 

отримувача повідомлення комунікативного процесу у суб’єктів-отримувачів 

повідомлення втрачається контроль над перевіркою інформації, тому їх оціночні 

судження формуються необґрунтовано швидко.  

Засоби масової комунікації формують образи та висвітлюють ту інформацію і 

таким чином, щоб це було вигідно їх замовнику. Замовниками і власниками 

телевізійних каналів є представниками фінансово-промислових груп, що 

створюють ілюзорну свободу слова і вибору [40, с. 10]. В таких умовах, засоби 

масової інформації стають інструментом для формування, а не вираження 

громадської думки, зосереджені в руках панівних верств. Таким чином, як влучно 

зазначає Я. Деркаченко, «глядачі «навчаються» вірити в те, що вони вільні у своїх 

думках. Натомість у своїй безмежній вірі вони стають ідеальними рабами» [61, 

с. 55]. 

Дезінформація громадськості сприяє поглибленню воєнного конфлікту на 

Сході України. Серед мешканців Східного регіону та Криму, так і серед жителів 

інших областей України зростає почуття відчуження, відбувається русифікація, 

пристосування та звикання до подій. Посилюється байдужість громадськості до 

проблеми війни. Соціальні суб’єкти занурюються у внутрішньополітичні справи, 

або намагаються задовольнити особисті проблеми. Якщо у перші роки протистоянь 

українці сприймали ситуацію в країні, як вибухонебезпечну, то сьогодні людей 

хвилюють більше проблеми внутрішньої політики та економіки (корупція, тарифи 

на комунальні послуги і т.д.) [220, с. 13]. 

Згідно з моніторинговим дослідженням, вже у 2017 році 57 % громадян не 

відчували своєї відповідальності за стан справ у країні [243, с. 142]. Відповідно 

кожного року знижується рівень підтримки української армії з боку цивільного 

населення та знецінюються досягнення Збройних сил України. 
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Таким чином, прискорення формування громадської думки не сприяє розвитку 

демократичним процесам у суспільстві, а створює умови для переходу від 

дисипативної моделі механізму функціонування громадської думки до деспотичної 

моделі механізму функціонування громадської думки. Серед наслідків виявлення 

каталітичного типу взаємовідносин держави і громадянського суспільства 

виявляються наступні. 

Використання громадських настроїв у передвиборчих кампаніях, рекламі, 

контекстно-медійних мережах тощо. Від пісень в підтримку кандидатів (Ані 

Лорак, Лері Він «Голосуй», «Гринджоли» «Разом нас багато», «ХS» «Юля косу 

носить» і т.д.) до розповсюдження ботів та ботоферм в Інтернет мережах, 

політтехнологи намагаються впливати на всі характеристики громадської думки, 

будь то спрямованість (якісна оцінка), інтенсивність, стабільність (тривалість у 

часі), інформаційна насиченість (обсяг знань), поширеність (масштаб соціальної 

підтримки), намагаючись створити образ, таким чином, щоб громадська думка його 

підтримала.  

Суспільні настрої можуть цілеспрямовано використовувати як зовнішні, так і 

внутрішні суб’єкти, налаштовані на дестабілізацію ситуації в Україні [259, р. 53]. 

Підтвердженням цьому є президентські і парламентські вибори 2019 року, коли 

внутрішні суб’єкти, а саме українські політики у своїх передвиборчих кампаніях 

апелювали до суспільних настроїв громадян, знаходячи підтримку у тих соціальних 

суб’єктів, які були не за цього кандидата, а проти всіх інших.  Соціальна апатія, 

байдужість, втома населення виявилася причиною підвищення прохідного рівня на 

виборах 2019 року проросійських сил, включення у політичне життя країни 

противників Революції Гідності та збільшення проросійської риторики в 

інформаційному просторі, що входить саме у плани зовнішніх суб’єктів (країни 

агресора). Така ситуація підтверджує існування проблеми неоднорідності в 

українському суспільстві та прояву симптомів аномії широких верств населення. 

Ускладнення правовідносин. Відсутність соціального контролю з боку 

громадськості – санкцій громадськості думки, створює поле для здійснення 

протиправних дій та знецінення моральної компоненти в суспільстві. Відсутність 
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соціальної відповідальності державних органів породжує зниження рівня життя 

громадян, втрату довіри громадян до органів влади. Панівну позицію у формуванні 

громадської думки займають недержавні, громадські організації. 

Зокрема, після прийняття Рішення Національного агентства з питань 

запобігання корупції «Про початок роботи системи подання та оприлюднення 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування» та оприлюднення фактичних доходів та майна державних 

чиновників і політиків вищого рівня на кінець 2016 року зафіксовано зростання (до 

майже 50 %) кількості громадян, які не підтримують жодну з існуючих політичних 

сил [219, с. 5] і самі при нагоді можуть «згрішити», здійснивши легкі протиправні 

дії [221, с. 350].  Ця статистика підтверджує низький рівень правопорядку у 

суспільстві та розповсюдження правового нігілізму. 

Низький рівень громадянської компетентності, соціальної відповідальності, 

громадянських цінностей. Фактично управлінська функція громадської думки в 

Україні забезпечується дією головного закону України – Конституцією України. 

Громадськість формує оціночні судження та виражає їх під час голосування, а носії 

влади визначають громадську думку громадян після підрахунку голосів на виборах 

та референдумах. Однак на практиці в Україні підтверджується низький рівень 

політичної культури. Цим користуються українські політики, коли на виборах 

прямо обіцяють задовольнити потреби громадян, які не належать їхній компетенції. 

Низький рівень розвитку громадянської компетентності створює умови підміни 

офіційних законів неофіційними нормами, що обумовлює відсутність в 

українському суспільстві набору дієвих санкцій та ефективної системи соціального 

контролю громадською думкою, а отже нівелює виконання нею регуляційної та 

вихованої функції. 

Посилення розриву між реальним соціальним буттям та ідеальними образами 

у суспільній свідомості. Згідно із закономірним характером становлення та 

функціонування громадської думки, вона має бути підкріпленою тими процесами, 

які відбуваються у соціальному бутті, тоді як в українському суспільстві реальні 

соціальні процеси не знаходять адекватного відображення в суспільній свідомості. 
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Процес реального формування та функціонування громадської думки в 

українському суспільстві будується на маніпулятивному впливі, після чого 

громадська думка на певний час функціонує відповідним чином, однак згодом 

змінюється. Таким чином, виникають невдоволення, що слугують чинником для 

нової маніпуляції з боку влади. Замість дій щодо покращення умов життєдіяльності 

соціальних суб’єктів, влада намагається впливати на суспільну свідомість. В цьому 

вбачається її нещирість. Це відмічає В. Карлова, коли пише, що, з одного боку, еліта 

прикриваючись гучними гаслами і обіцянками, виступає за проведення реформ, а з 

другого – бувши в реальних діях малоініціативною, корумпованою, дискредитує 

цілі і завдання національного поступу й об’єктивно стає гальмом суспільного 

розвитку [82, с. 10].  

Деякі автори [136, с. 61] констатують, що трансформація суспільних практик 

в українському суспільстві робить їх гнучкими, поліваріантними, 

індивідуалістичними. З одного боку, суспільство втрачає приватність. З’являються 

нові форми самовираження, соціальні суб’єкти висловлюють власну думку у 

соціальних мережах, на форумах, зростає толерантність до думки Іншого, цінується 

ідея мобільності, креативності, рівних можливостей. Однак, дані процеси несуть 

негативні наслідки – сприяють локалізації, зосередженості на інтересах власної 

групи соціальних суб’єктів, що, породжує проблему взаєморозуміння, породження 

загальної мети спілкування, узгодження інтерпретацій між соціальними 

суб’єктами. Комунікація починає сприйматися як технократичний процес, в якому 

використовуються механізми навіювання, конформності, імітації, що 

унеможливлює природне збагачення громадської думки.  

В українському суспільстві комунікація між соціальними суб’єктами  

перетворюється у процес зміни масок (концепт «здаватися», а не «бути» за 

Е. Фроммом), які вдягаються по черзі, зважаючи на умови і обставини [229]. 

Схвалення, осудження, вимоги, захоплення і зневіра громадськості формується 

штучно в інформаційному полі засобів масової інформації. На сьогодні, як зазначає 

М. Шульга, соціальні суб’єкти не усвідомлюють сутності соціальних відносин, у 
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які вони об’єктивно включені через їх неадекватне відображення у свідомості [243, 

с. 151].  

Підбиваючи підсумки зазначимо, що із розвитком ринкової економіки, під 

впливом трансформаційних процесів в незалежній Україні у відносинах держави і 

громадянського суспільства відбулися суттєві зміни. Соціальні суб’єкти отримали 

можливість стати активними учасниками політичних та соціально-економічних 

процесів, а держава перестала бути інтегруючим чинником. Розширення ринку, 

покращення якості маркетингу, розвиток реклами та ЗМІ сприяли розширенню 

мережі суб’єктів формування громадської думки, збільшенню їх кількості. Крім 

державного сектору (партійних керівників, представників офіційних ЗМІ, 

державних організацій та об’єднань) до формування громадської думки 

долучилися представники недержавного сектору (представники громадських 

організацій, експерти, політологи, блогери, інтернет-медіа), які підірвали 

монополію у формуванні громадської думки. 

Збільшення кількості обсягу інформації та суб’єктів формування громадської 

думки, призвело до необхідності боротися за суспільну увагу та збільшувати 

мережу технологій впливу на масову свідомість. Баланс сил між необхідністю 

порядку, заснованої на авторитеті та свободою діяльності почав змінюватися: 

руйнування ідеологічних та світоглядних принципів, які були за радянських часів 

та недостатність часу для формування нових, сприяло формуванню громадської 

думки з проявом каталітичної властивості. 

Процес комунікації стає одностороннім, через збільшення каналів передачі 

громадської думки процес передачі інформації виключає можливість зворотного 

реагування, а перетворюється на гру символів. Така інформація заснована на 

емоційному компоненті, звертається до глибинних стереотипів, розповсюджених у 

суспільній свідомості.  

Зміна системи державної влади підвищила необхідність формування у 

індивідів певних вподобань і упереджень та зумовила розповсюдження політичних 

технологій, головною метою яких стало розпізнавання соціальних очікувань 

соціальних суб’єктів та/або здійснення невідчутного навмисного впливу на їх 
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інтереси за допомогою підміни реальності фальшивою дійсністю для отримання, 

реалізації та збереження влади.  

В українському суспільстві такі цілі відточувалися із року в рік під час 

виборчого процесу, формування стратегії виборчих кампаній, побудови 

позитивного іміджу кандидатів, в політичній антирекламі тощо. Вплив на 

громадську думку посилює різновекторність духовно-ціннісних орієнтирів, 

систему норм, традиції, культуру, емоції, сприяє розповсюдженню технології, яку 

дослідники називають «гра з  ідентичністю» [96, с. 138]. 

Розкол між реальним та ідеальним ускладнює відносини між державою і 

громадськістю. У свою чергу, громадськість не відчуває власної самоідентичності 

та занурюється у гіпертрофовану реальність, що робить її вразливою щодо 

соціального буття. Відтак, на нашу думку, цей взаємозв’язок втрачає моральну 

опору, а з нею і можливість розвитку демократичної моделі механізму 

функціонування громадської думки. 

В українському суспільстві також знаходять місце наслідки домінування типу 

взаємозв’язку держави і громадськості, що уповільнював процес формування 

громадської думки. Уповільнення процесу формування громадської думки 

породжує громадську «сліпоту» та пасивність влади і громадськості, суспільну 

підозрілість на тлі всеосяжного страху непередбачуваного майбутнього та 

відгородження державних осіб, що перетворюються в екранні віртуальні образи, 

які контролюють народ.  

За роки незалежності в Україні накопичилися проблеми у всіх сферах 

соціального буття. Вони не вирішувалися повністю натоміть суспільство все 

більше занурювалося у системну кризу. Відбувається реалізація запозиченої 

економічної моделі відносин, що не відповідає особливостям українських реалій. 

Відтак відбувається поступове зниження рівня життя більшої частини соціальних 

суб’єктів та збагачення меншої частини, що порушує узгодження між інтересами 

цих груп. Між суб’єктами формування громадської думки виникає патерналістична 

модель відносин, що характеризується посиленням розбіжностей між державними 

інтересами та суспільними потребами. Через посилення цих розбіжностей, 
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корпоративно-промислові групи об’єднуються за або проти впливу державних 

структур з метою задоволення власних інтересів, відтак утворюється держава 

зрощена із бізнесом. 

Відсутність економічної та суспільно-політичної стабільності, залежність від 

Міжнародного валютного фонду та Світового банку, низький рівень матеріальних 

умов та соціального забезпечення, високий рівень корупції, послаблюють довіру до 

влади, стимулюють до збільшення кількості протиправних дій та спонукають до 

ідеї розвитку руху опору чи призводять до громадянської байдужості та пасивності. 

Напруження зростає через ціннісні відмінності та орієнтири в суспільстві. 

Руйнування базових цінностей та збільшення рівня невизначеності створює загрозу 

для національної безпеки України та призводить до посилення проявів кризи.  

В країні зростає число підприємств недержавного сектору, суспільних, 

волонтерських організацій та рухів. Однак, групова реакція має ситуативний 

характер, тому постає проблема консолідації суспільства на основі 

загальнонаціональних цінностей та завершення процесу формування ідентичності. 

Втрата ціннісних установок руйнує процес передачі та успадкування досвіду, 

поглиблюються відмінності у соціальних, світоглядних, культурних уявленнях, що 

зашкоджує реалізації виховної функції. Для її втілення суб’єктам формування 

громадської думки в першу чергу не вистачає єдності у колективній пам’яті, 

сформованої цілісної системи загальнонаціональних ідей, уявлень, цінностей та 

норм. У суспільній свідомості відбивається спрощена картина світу, сповнена 

стереотипами мислення, що спонукають до ігнорування внутрішніх суперечностей 

і суперечностей між соціальними суб’єктами.  

Таким чином, механізм функціонування громадської думки порушено на всіх 

рівнях: на когнітивному – порушено інформаційну насиченість громадської думки, 

взаємозв’язок знання та віри, бо в результаті інформаційного впливу на 

громадськість формується спрощена картина світу, суспільна свідомість 

соціальних суб’єктів сповнена міфами, ілюзіями, стереотипами, кліше; на 

емоційно-чуттєвому рівні – порушено баланс між емоційністю та раціоналізмом, 

посилюються крайнощі в системі координат «ми – вони» від проявів громадянської 
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байдужості до радикалізму поглядів соціальних суб’єктів, посилюються емоції 

страху, тривоги, що переростають у ворожість до інших, відтак несхоже починає 

сприйматися як чуже і підозріле; на поведінковому рівні –  через деформування 

колективної пам’яті порушено взаємозв’язок традицій і новацій, підміна широкої 

активності громадянським патерналізмом, громадськості не вистачає дієвості за 

для того, щоб перетворити заяви на наміри та реальну поведінку. 

Попередній аналіз засвідчує нестабільне становище громадської думки в 

українському суспільстві, що стає наслідком недостатнього рівня узгодження у 

взаємовідносинах між державою і громадянським суспільством. Небезпека 

подальшого прояву негативних рис, сприятиме наростанню суспільної кризи та 

деградації соціальних суб’єктів. Вихід із даної ситуації бачимо в оптимізації 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства як передумови гармонізації 

процесу функціонування громадської думки на даному етапі трансформації 

українського суспільства. Даному аспекту ми і присвячуємо наступний підрозділ. 

 

3.2. Детермінанти оптимізації взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства, як передумова гармонізації процесу функціонування громадської 

думки в Україні 

На нашу думку, процес оптимізації взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства є умовою розвитку демократичної моделі механізму функціонування 

громадської думки в Україні, яка передбачає комунікацію між соціальними 

суб’єктами на основі суспільних інтересів та потреб, в процесі якої відбувається 

двостороннє узгодження інтерпретації, декодифікації інформації, сенсоутворення 

та формування вільних оціночних суджень в суспільстві.  

З метою встановлення демократичної моделі механізму функціонування 

громадської думки необхідно усунути причини, які спонукали до прояву 

дисипативної та деспотичної моделі механізму функціонування громадської думки 

і породжують формування хибної думки у суспільстві шляхом налагодження 

взаємозв’язку між раціональним, емоційно-чуттєвим та поведінковим 
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компонентом у формуванні громадської думки, що проявляються у відносинах 

держави і громадянського суспільства.  

В першу чергу необхідно звернути увагу на формування у суспільній 

свідомості соціальних суб’єктів гармонійного взаємозв’язку знання та віри. 

Сучасне суспільство входить у фазу, коли істині факти стають не такими 

важливими для формування громадської думки, а на перший план виступає 

інтерпретація  та постправда. Термін «постправда» ввів С. Тесіч. У 2016 році він 

сформулював концепт, за яким в інформаційному просторі існують помилкові дані, 

теорії змови, фейкові новини, які нівелюють значення істини. Якщо в 

марксистській теорії процес пізнання зводився до відображення дійсності, то 

сучасні дослідники спираються на ідею про те, що процес пізнання «є копією 

реальності, а складним пошуком, справжньою одіссеєю духу, який зазнає довгих 

блукань у своїх мандрівках до берега об’єктивності» [97, с. 174].  

Вважаємо, що знання пов’язане із когнітивними особливостями мозку та 

отриманим досвідом із оточуючого середовища. Помилки в перевірці знання на 

істинність виникають тоді, коли істинність судження не підтверджується 

логічними методами (за І. Кантом), коли її можна спростувати (за К. Поппером), 

домінують несвідомі чинники, які впливають на формування оціночного судження 

та поведінку соціальних суб’єктів (А. Тверски і Д. Канеман). До 

найрозповсюдженіших когнітивних спотворень дослідники відносять: 

упередженість підтвердження, спотворення на користь своєї групи, ефект гравця, 

заперечення ймовірності, ефект статусу-кво, ефект негативності, ефект більшості, 

ефект поточного моменту тощо [78, с. 31-33; 76]. Причинами появи когнітивних 

спотворень також можуть бути і свідомі чинники, такі, як: недостатність 

інформації, неможливість врахувати або зв’язати в причинно-наслідковий 

ланцюжок всі факти, дефіцит часу при оцінці ситуації, новизна складних обставин 

тощо [147].  

Як зазначають соціальні філософи та соціальні психологи хибна думка є 

частиною пізнання навколишнього світу. Для того, щоб позбуватися 

необґрунтованих переконань, їх необхідно свідомо відстежувати. Ефективною 
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тактикою позбавлення помилок сприйняття за твердженням С. Плауса є звернення 

до власного «Я» та надання собі відповідей на питання: Чи не дивлюся я на речі 

упереджено? Чого я чекаю від цієї ситуації? Чи не обговорити це з ким-небудь, хто 

не поділяє мої бажання і симпатії, хто зможе поглянути на речі неупереджено? 

Ставлячи ці питання, як зазначають експерти, можна знайти багато когнітивних і 

мотиваційних чинників, що ведуть до упередженості в сприйнятті [154, с. 17]. 

Якщо ж цього не робити, створюється ризикова ситуація, в якій соціальні суб’єкти 

втрачають можливість адекватно оцінювати інформацію та її сприймати, що 

негативно позначається на демократизації взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства.  

Згідно з когерентною теорією, істиною є те, що пов’язано та узгоджено із 

дійсністю. Філософ Н. Решер зазначає, що знання можуть вважатися істинними, 

якщо вони включені та інтегровані у інші дані [169]. Таким чином, згідно з даною 

моделлю, істинність судження залежить, головним чином, від досвіду, про що 

наголошували представники позитивної філософії [2, с. 36].  

Водночас якщо брати за початок лише свідомість соціальних суб’єктів, на що 

наполягали представники другого позитивізму, втрачається об’єкт і суб’єкт і 

залишаються тільки відчуття та зв’язки між ними. Частково цю проблему 

вирішував третій позитивізм, представники якого відмовилися від версифікаційної 

теорії. Л. Вітгенштейн, як представник цього напрямку, звернув увагу на процес 

спілкування та проблему обміну думками.  

У праці «Логіко-філософський трактат» він пов’язує побудову світу із мовою. 

Філософ зазначає, що на основі мови виробляється картина реальності, яка 

побудована з образів фактів – це певна модель дійсності, що тільки пов’язана із 

дійсністю [25, с. 41]. Відповідно пізнання пов’язане із необхідністю формування 

спільного образу реальності. Обмін образами реальності прискорює формування 

громадської думки та актуалізує ризик побудови комунікативного поля, 

заснованого на опосередкованому знанні, ілюзіях, що не підтверджуються 

реальними фактами. Крім того, зростає поле для маніпулятивного впливу та ризик 
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збільшення конфліктів через присвоєння різних образів реальності, що є проявом 

дисипативної моделі механізму функціонування громадської думки. 

Проблема розуміння та інтерпретації стала основною для представників 

феноменології та герменевтики. Серед них Г.-Г. Гадамер, Е. Гуссерль, В. Дільтей, 

Г. Ріккерт, П. Рікьор, М. Хайдеггер та інші. Утім, критикуючи у своєму дослідженні 

позитивізм, Г.-Г. Гадамер зазначає, що істина не зводиться до пізнання, а має 

характеристики буття. Згідно з цим, у даного філософа проблема розуміння 

пов’язується із розумінням цілісності осягнення істини буття [39].  

Філософи зазначають, що значення мають не самі події, а той сенс, який 

закладає в них той, хто їх відтворює. Відповідно до цієї теоретичної позиції  

розуміння завжди суб’єктивне. Суб’єктами діалогічного процесу є, в першу чергу, 

той, хто пише і той, хто відтворює текст; хто відтворює і сам текст [39], хто 

відтворює текст і він сам із собою [170]. Звертаємо увагу на твердження П. Рікера, 

який зазначає, що не лише світ породжує текст повідомлення, а й текст 

повідомлення породжує світ [170]. Таким чином, від того, як розуміється та 

інтерпретується інформація буде залежати те, що буде відбуватися у соціальному 

бутті. У даній моделі не наголошується увага на тому, чому з’являється та чи інша 

інтерпретація. Разом з тим, дана модель закладає підґрунтя для дослідження 

поняття «смислу», як об’єктивного цілого, що відділяється від акту означення та 

способу інтерпретації, який він означає. Зважаючи на формування смислів у 

суспільстві, німецько-американський філософ Н. Решер рекомендує бути 

відкритим для контактів, вчитися вислуховувати заперечення, підтримувати діалог 

з опонентами та поважати їх працю [169].  

Зважаючи на розповсюдження суспільства споживання, опора тільки на 

когерентну модель істини у оптимізації знання про феномен громадської думки в 

контексті взаємозв’язку держави і громадянського суспільства звужує трактування 

когнітивного компонента громадської думки. Відповідно набуває актуальності 

прагматичний підхід, який розглядає знання, як ідею, яка є успішною та корисною 

для людської діяльності. Один з основоположників прагматизму Ч. Пірс зазначав, 

що переконання має форму звички, тому його можна змінювати. Філософ писав, 
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що із сумнівом виникає боротьба за індивідуальну думку, а переконаність є 

причиною задоволення інтересів та бажань [152, с. 103]. 

Цікавими для оптимізації знання про феномен громадської думки в контексті 

взаємозв’язку держави і громадянського суспільства в Україні є розробки 

філософа, щодо методів закріплення переконання. Він виділяє апріорний, 

авторитетний метод та метод завзяття. На його думку, апріорний метод передбачає 

прийняття того переконання, до якого соціальні суб’єкти мають природну 

схильність. Відтак громадська думка буде формуватися природним шляхом. Метод 

авторитета наголошує на необхідності позбуватися думки, яка шкодить безпеці 

держави. Тобто для формування громадської думки не важлива альтернативна 

індивідуальна думка. Метод завзяття передбачає рішуче відстоювання інтересів 

лідерів та не слідування забаганкам маси. [152, с. 122]. Дана модель пізнання 

характерна для деспотичної моделі механізму функціонування громадської думки. 

Суспільна свідомість соціальних суб’єктів, згідно з цією моделлю, перебуває у 

такому стані, що застосування методу авторитету, який пропонував Ч. Пірс, 

виявляється найефективнішим способом виходу із ситуації, що склалася, адже це 

знімало б соціальну відповідальність із соціальних суб’єктів і перекладало б її на 

авторитетного суб’єкта, носія-виразника громадської думки, що володіє владою. 

Носії влади стають суб’єктом панування, який уособлює образ спасителя та, при 

необхідності тирана, що, здатний підпорядковувати, приймати рішення, які є 

вигідними.  

За такої моделі взаємодії держави і громадського суспільства, громадськість 

передає державним органам влади не тільки право легітимного володарювання, а й 

повну відповідальність, за дії та наслідки цих дій. У разі не спроможності втримати 

ситуацію під контролем, суб’єкт панування перетворюються в очах громадськості 

у жертву та цапа-відбувала, повністю знімаючи із громадськості провину у цій 

ситуації. Така модель взаємодії носіїв влади і громадськості (володар-тиран 

(спаситель) – жертва – володар (тиран) може існувати на постійній основі. Однак, 

обмінюючись цими образами, носії влади і громадськість не спроможні відтворити 
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функціональний зв’язок. Замість цього, у суспільстві розвивається «речизм», що 

веде до перетворення свободи слова, волевиявлення та громадської думки на товар.  

Носії влади підпорядковуються впливу корпоративно-груповим інтересам та 

думці. Відповідно державна думка має суперечності із потребами суспільства. Для 

носіїв влади стає важливою вигода, яку вони отримають у разі формування тієї або 

іншої громадської думки, тому, через ЗМІ, вони посилюють вплив на канали 

формування громадської думки, чим можуть вводити в оману та ілюзію соціальних 

суб’єктів, формуючи місце для розвитку псевдоконкуренції та псевдодемократії.  

У такій ситуації поведінковий компонент громадської думки тримається під 

контролем державного авторитету на основі моральних зобов’язань та повинності, 

а громадськість стає інертною, безініціативною, бездіяльною. Вона надає владі 

легітимність, однак може не бути лояльною щодо неї. У кінцевому підсумку, навіть 

у складній ситуації, вона не може скористатися своїми правами, через те, що не 

знає їх і не вірить в те, що це може змінити ситуацію.  

Занепад діяльності структур державної влади, пасивність, байдужість 

громадян, втрата довіри до органів державної влади, підконтрольність засобів 

масової інформації, розкол у цінностях соціальних суб’єктів сприяють 

розповсюдженню соціального напруження та ще більше посилюють ті проблеми, 

які існують у суспільстві. Розв’язання цих питань ґрунтується на підтримці 

консенсусної теорії істини.  

Теорія істини як консенсусу була розроблена філософом Ю. Габермасом, який 

наголошував на комунікативних аспектах досягнення згоди між суб’єктами. 

Ю. Габермас зазначав, що присвоєння судженню всезагального значення надає 

інтересу чи нормі гідність морального авторитету. За твердженням автора моделі, 

позаяк цінності та норми в суспільстві є результатом взаємодії соціальних 

суб’єктів, необхідним є встановлення моральних установок, які будуть визначати, 

що є допустимим та не допустимим у суспільстві [232, с. 76-85].  

На нашу думку, функціонування громадської думки, згідно з демократичною 

моделлю механізму функціонування громадської думки, регулює відносини у 

суспільстві, визначає, що є схваленим у суспільстві, а що ні, а тому для ефективного 
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впровадження моральних принципів, які вигідні для всіх сторін, необхідне 

налагодження взаєморозуміння між державою і громадянським суспільством, що 

ґрунтується на діалозі. Це необхідно, як влучно зазначав Ю. Габермас, для того, 

щоб, «інший зміг поєднати свої дії із діями іншого». Для цього, за твердженням 

філософа, необхідно налагодити механізм координації дій, який залежить від 

раціонально-мотиваційного схвалення змісту ситуації та життєвого фону [232, 

с. 199-201].  

За умови дії цього механізму, якщо носій влади бажає змінити громадську 

думку, йому необхідно взяти на себе комунікативну роль «того, хто говорить», 

визначити «тему», яка відповідає інтересам і цілям всіх учасників, що надає 

актуальності знаходженню компромісу та взаєморозуміння між суб’єктами, та 

налагодити комунікативний діалог, в процесі якого виробити спільну «мову», 

зрозумілу для всіх сторін, та домовитися із суб’єктами громадянського суспільства, 

щодо «життєвого світу», контексту ситуації, дискурсу та ресурсів, які є у суб’єктів 

для налагодження взаємозв’язку.  

На нашу думку, за реалізації даної моделі налагоджується зворотний зв’язок 

між суб’єктами формування громадської думки, що побудований не на впливі, а на 

взаємообміні, що дає можливість для соціального конструювання суб’єкт-об’єкт-

суб’єктних відносин, побудованих на взаєморозумінні, підтримці та 

взаємоконтролі. Цей процес передбачає встановлення гармонійного взаємозв’язку 

між свободою діяльності та необхідністю порядку, заснованого на авторитеті, що 

сприяє відродженню розвитку стихійно сформованої громадської думки. У 

суспільстві, за такої моделі механізму, по-перше, забезпечується формування 

дискурсу та вміння критично аргументувати і відстоювати певну індивідуальну 

думку, що дозволяє наблизитися до об’єктивного пізнання світу; по-друге, 

налагоджується вироблення моральних норм, їх регулювання, а також 

застосування групових санкцій; по-третє, відтворюється процес налагодження 

порозуміння серед думок соціальних суб’єктів та формування консенсусу. 

Вільне формування оціночних суджень надає можливість вільного 

волевиявлення та вибору під час виборчого процесу, створюючи умови для 
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конкурентної боротьби та прояву лояльності до представників влади. В такому разі, 

поведінковий компонент громадської думки реалізується шляхом кооперації 

зусиль соціальних суб’єктів, що здійснюється за допомогою діяльності активних 

соціальних суб’єктів громадянського суспільства, а когнітивний компонент 

громадської думки відтворюється на основі розвитку дискурсу, що знімає питання 

відтворення відносин панування і підпорядкування та є частиною комунікативного 

процесу. 

Ю. Габермас наводить правила дискурсу, впровадження яких надасть 

можливість сприяти налагодженню функціонування взаємозв’язку між державою і 

громадянським суспільством. Серед них: 1) кожен дієздатний суб’єкт може взяти 

участь в дискурсі, 2) кожен може ставити під сумнів будь-яке твердження, 3) кожен 

може вводити в дискурс будь-яке твердження, 4) кожен може відтворювати свої 

установки, бажання і потреби, 5) будь-яке примушування, панівне поза або 

всередині дискурсу, не повинно заважати нікому реалізовувати свої права [232, 

с. 140]. Таким чином, на нашу думку, дана модель сприятиме зниженню 

напруження між соціальними суб’єктами та встановленню зворотного зв'язку між 

державою і громадянським суспільством, що й надалі сприятиме зниженню 

зовнішнього впливу на формування громадської думки. Водночас комунікативна 

модель Ю. Габермаса відводить визначну роль суб’єктам формування громадської 

думки, як сформованим, самостійним і відповідальним учасникам комунікативного 

процесу. Тому втілення тільки даної моделі в умовах українського суспільства було 

б недостатнім, адже в українському суспільстві держава і громадянське суспільство 

не здатні повною мірою взяти на себе відповідальність за загальне суспільне благо. 

Відтак з метою розвитку відповідальності у відносинах держави і громадянського 

суспільства необхідно звернути увагу на розвиток емоційно-чуттєвого компонента 

громадської думки та необхідність зниження негативних ризиків прояву дихотомії 

«ми» – «вони». 

Зазначимо, що дискурс, як основа комунікативного простору, в якому 

формується і функціонує громадська думка, піддається змінам. Те, про що було 

говорити раніше не допустимо, не законно, може стати допустимим і більше не 
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підлягати моральному осуду. Оцінка громадською думкою певної ідеї, дії, вчинку 

залежить від стану готовності громади прийняти цю думку або поведінку 

соціального суб’єкта чи групи осіб, а цю готовність соціальних суб’єктів, як 

зазначають дослідники, можна змінювати. Вони називають  цей феномен «вікном 

можливостей» («Вікно Овертона»), коли еволюція дискурсу поступово змінюється: 

спочатку ідея буде здаватися неймовірною, потім радикальною, після обговорення 

прийнятною, згодом – розумною, далі – стандартною, після чого може стати 

чинною нормою та отримати юридичне підтвердження. Таким чином, ця 

технологія дає можливість носіям влади не тільки слідкувати за думкою 

громадськості, а й розширювати межі допустимого у суспільній свідомості, 

корелюючи та редагуючи громадську думку. Наприклад, коли у 2016 році Д. Трамп 

на передвиборчій компанії поводився грубо із журналістами, досить гостро 

висловлювався про жителів Мексики, громадськість сприйняла його поведінку, як 

характерну для чесної, безкомпромісної, амбітної людини, яка знає чого хоче, хоча 

за інших умов така поведінка кандидата у Президенти США здобула б шквал 

негативних емоцій та критики, однак громадськість не осудила його, а підтримала. 

Дослідники зазначають, що Д. Трамп вміло користується технологією «Вікон 

Овертона». Для того, щоб виграти вибори він не висловлював думку, яку від нього 

хотіли почути виборці, а створював аргументи на крайні позиції, після чого 

змінював все вікно дискурсу. Він розширив вікно можливостей, таким чином, 

відкривши дискусію на ті теми, які раніше були закритими [277]. Таким чином, 

соціальні суб’єкти схильні до того, щоб піддаватися впливу інших, повторно 

відтворювати помилки та підпадати під вплив ефекту «спіралі мовчання». 

Соціальні суб’єкти вимушені вибирати механізми соціалізації: персоналізації, 

масифікації, гомогенізації. Разом зі збільшенням кількості отриманої інформації 

збільшуються потреби соціальних суб’єктів. Увага швидко перемикається, емоцій 

стає більше, а реакцій на них стає менше. У цьому нескінченному потоці змін 

губляться істинні потреби та інтереси, що призводить до замулення власного «Я» 

та втрати ідентичності. Ці прояви французький філософ Ж. Ліповецьки називає 

спустошенням, зникненням та перетворенням в ніщо [108]. Філософ пов’язує 
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сучасний індивідуалізм із проявами нарцисизму, який, на нашу думку, також 

притаманний і українському суспільству.  

Ідеологія та культура споживання, захоплення всім і нічим одночасно, разом 

із соціальним дистанціюванням, посилює культурне роздроблення, що підвищує 

потребу в забезпеченні власної безпеки. Для того, щоб послабити емоційний тиск, 

соціальні суб’єкти шукають однодумців та утворюють розгалужену мережу 

ідентичностей. Цю проблему досліджував Ф. Фукуяма. Філософ наголошував на 

фрагментації ліберальних суспільств та ролі у цьому процесі глобальної мережі 

Інтернет [231, с. 12].  

Дійсно, налагоджена система налаштувань у соціальних мережах та програмах 

запускає механізм, який дозволяє виділити із всієї наявної аудиторії тільки ту 

частину, яка задовольняє заданим критеріям, таким чином, створюється ілюзія, що 

комп’ютерні програми краще «знають» вподобання та потреби соціальних 

суб’єктів. Переходячи тільки за певними посиланнями, отримуючи інформацію 

тільки із одного джерела або соціальної мережі, форуму, підкасту тощо, 

посилюється ризик споживання та поширення неправдивої та неякісної інформації, 

а головне – обмеження пізнання, підтверджуючи власну думку думками інших, 

наражаючи на небезпеку зараження чужими соціальними настроями. 

Ґрунтуючись на неусвідомлених емоціях страху за власну безпеку, певні 

соціальні суб’єкти захищаються за допомогою агресії до інших. Це може 

виражатися у віртуальних діях (хейтерстві у соціальних мережах), що може 

перейти із віртуальної площини у реальну (формування радикальних угруповань, 

організацій, здійснення незаконних дій і т.д.). У кінцевому підсумку, для того, щоб 

відчути захист та безпеку, соціальні суб’єкти не довіряють ні самі собі, ні своєму 

оточенню, ні громаді чи носіям влади. Така ситуація підкріплюється минулим 

досвідом залякування, пригнічення, цькування українського народу з боку носіїв 

влади. Страх викликав захисний рефлекс, який ставав захисним бар’єром та 

інстинктом, який допомагав пристосуватися до середовища. Ми погоджуємося із 

Д. Муазі, який вважає, що криза самовизначення та ідентифікації зосереджена саме 
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на емоційній сутності страху, як емоційній реакції на реальне або гіпертрофоване 

відбиття дедалі ближчої небезпеки [134, с. 113].  

Запроваджена в радянський час налагоджена система залякування, 

результатом якої стала майже повна ліквідація свободи слова, сприяла створенню 

численних стереотипів щодо чинної влади та життя в суспільстві. Так, другий 

президент України Л.Д. Кучма у власній книзі «Україна – не Росія» вказує на 

наслідки тоталітарного режиму радянського часу. Він зазначає, що чистки, 

хронічні дефіцити, обережність у розмові, завжди розлита у повітрі фальш, 

радіоглушники, офіціозна культура, вирази на зразок: «під мудрим керівництвом» 

і «є така думка», неможливість бачити світ та багато іншого, сприяли 

розповсюдженню «політичної наївності» громадян, коли люди все бачили, але не 

помічали [101, с. 92].   

На емоційному, несвідомому рівні українське суспільство досі живе із цією 

соціально-психологічною травмою. Через розповсюдження страху та вразливості, 

а також розвитку незрілості та інфантилізму ускладнився процес формування 

громадянського суспільства. М. Шульга справедливо зазначає, що українське 

суспільство активно захищає абстрактні цінності – демократію, свободу, 

незалежність, суверенітет, хоча і цілком байдуже відноситься та реагує на 

обмеження своїх конкретних економічних, фінансових, соціальних інтересів [243, 

с. 148]. Відповідно діє принцип: «чим конкретніше рівень проблематики, тим 

більше розбіжностей щодо їх розуміння» [221, с. 515]. У такому стані суспільства 

спостерігається не реалістичність очікувань, що заважає творенню чіткого запиту 

на створення дієвого громадянського суспільства. 

На нашу думку, залежні відносини, засновані на авторитеті, нестабільне 

відношення громадськості до носіїв влади, тотальна недовіра один до одного у 

критичні моменти сприяють відтворенню псевдоактивної участі громадськості у 

відстоюванні власної громадської думки. Проходження гострих конфліктних фаз 

взаємовідносин держави і громадськості, як точок біфуркації, стає причиною 

оновлення всієї соціальної системи. Зазначимо, що після Революції Гідності 

відбулось підвищення ступеня включення громадськості в реалізацію внутрішньої 
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та зовнішньої державної політики, були розширені повноваження місцевого 

самоврядування, збільшено місцеві бюджети – проведено фінансову 

децентралізацію, запроваджено стимули для розвитку місцевої інфраструктури 

[164, с. 255]. Визначимо, що відбулось збільшилася кількості громадських 

організацій, довіра громадськості до яких тільки зросла [116, с. 102]. 

Однак на практиці в українському суспільстві після активної фази 

протистоянь, протесані настрої вщухають, а громадськість повертається до пошуку 

власного «Я» та бажання бути «не гірше за інших». Громадськість зосереджена на 

тому, щоб позбутися негативних емоцій, комплексу образ, що підштовхують та 

мобілізують її зусилля. 

В. Смирнова наголошує, що політична воля суспільства як ключовий 

інструмент детермінації соціально-політичних перетворень виступає 

фундаментальною основою модернізації політичного устрою [189, с. 128]. Тому 

необхідно звернути увагу на відтворення поведінкового компонента громадської 

думки, що посилює взаємозв’язок держави і громадянського суспільства, 

мінімізацію наслідків культурної роздробленості, що урегулює баланс між 

традиціями і новаціями. 

Наразі в Україні налічується близько 70 тисяч громадських організацій, однак 

не всі з них здійснюють активну громадську діяльність на благо розвитку 

української держави. Частина із них існують формально та включаються у 

взаємодію із громадськістю під час виборчого процесу, а деякі із них здійснюють 

підрив української державності, відстоюючи інтереси представників закордонних 

структур. Як зазначає О. Додонов, у більшості випадків перемога в сучасному світі 

криється не у майстерному володінні зброєю, а в успішному нав’язуванні своєї 

думки опоненту, тому пізнання чогось виступає засобом боротьби за ідею, думку 

та ідентичність [65, с. 102].  

Боротьба за громадську думку українців здійснюється м’якими методами. Так, 

наприклад, досі в Україні продовжує існувати фонд «Русский мир», який надає 

фінансову підтримку окремим організаціям,  які здійснюють антиукраїнську 

діяльність, в тому числі ВГО «Російське національно-культурне співтовариство», 
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що діє в Україні з 2016 року, ГО «Центр правових консультацій для 

співвітчизників», що діє з 2015 року, Фонд «Слов’янські цінності», заснований у 

2011 році та численні регіональні центри у Донецькій, Луганській, Запорізькій, 

Закарпатській, Чернігівській, Харківській, Херсонській і Одеській областях [121].  

Ці організації проводять заходи, роздають брошури, інформують, матеріально 

допомагають переселенцям з окупованих територій, використовують 

інформаційно-психологічні технології для впливу на суспільну свідомість з метою 

впровадження міфів, установок, поглядів та формування стереотипів поведінки і 

прийняття рішень. Після 2014 року просування проросійської ідеології не 

афішують свою діяльність, працюючи у соціальних мережах. Водночас їх 

діяльність вносить негативну лепту у розвиток сучасної російсько-української 

війни смислів.  

Використання глобальної мережі Інтернет та технологій bіg data та data-

мейтингу збільшує випадки інформаційного шахрайства, розповсюдження атак у 

кіберпросторі, діяльності ботоферм, що призводять до зміни стану громадської 

думки і суспільних настроїв, витоку та втрати даних, що загрожують безпеці 

об’єктам критичної інфраструктури. В Україні діє Стратегія кібербезпеки України  

та Закон України «Про основи кібербезпеки України». Разом з тим, ці документи 

не містять чітких завдань, суб’єктів здійснення безпеки. Як зазначають дослідники, 

комплексна система захисту інформації потребує оновлення відповідно до 

сучасних умов. Вона вимагає проведення перевірки на основі міжнародних 

стандартів, стандартів Європейського Союзу та НАТО [218, с. 244].  

Також налагодження потребують відносини між державним і приватним 

сектором у питанні кібербезпеки. Дії кожної зі сторін повинні бути передбачувані 

та засновані на взаємовигідних умовах. Значна кількість об’єктів критичної 

інфраструктури перебуває у приватній власності. Приватний сектор може сприяти 

розвитку інформаційних продуктів для захисту від кібератак, а держава може 

надати гарантію підтримки розвитку цього сектору.  

На нашу думку, проблеми, які стосуються зовнішнього впливу легше 

попередити ніж працювати із їхніми наслідками. Тому головним способом протидії 
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зовнішнього впливу на настрої, знання та волю соціальних суб’єктів є 

розповсюдження системи превентивних заходів, що включають підтримку медіа, 

кібер, діджитал та комунікаційно-контентної гігієни, вивчення основ 

медіаграмотності, формування національно-патріотичної свідомості, військово-

патріотичних, духовно-моральних, громадянсько-патріотичних якостей 

особистості.  

Важливим у цьому напрямку стане здійснення цілеспрямованої, системної, 

комплексної діяльності, заснованої на сучасних методах виховання та освіти по 

всій території України. Ми підтримуємо думку, що «без сформованого від 

громадян запиту, встановлення ефективної демократії на системному рівні 

залишається утопією» [220, с. 240]. Тому українське суспільство потребує 

знаходження і встановлення об’єднуючого чинника, здатного згуртувати 

громадськість, віднайти внутрішню мотивацію соціальних суб’єктів діяти в 

інтересах держави і громади.  

Філософ Ф. Фукуяма у власній філософській праці пов’язує втрату 

авторитарної ідеології із відчуттям ностальгії, за яким криється групове почуття 

приниження або підозри [231, с. 24]. На думку філософа, у соціальних суб’єктів 

країн агресорів формуються емоції, що їх країну недооцінюють. Звідси бажання 

лідерів цих країн утвердження ціною війн та розвитку популізму. Нам імпонують 

роздуми філософа про шлях взаєморозуміння між соціальними суб’єктами, 

побудований на поєднанні менших ідентичностей та формуванні національної 

ідентичності, заснованої не на етнічному походженні, а на більш глобальній ідеї, 

що включала б і не заперечувала існування та збереження культурних 

ідентичностей. На нашу думку, такий підхід вирішував би проблему існування 

різних цінностей та неоднорідності колективної пам’яті українців. Наразі 

відбувається посилення розмитості ціннісного поля, що може стати ще одним 

приводом для впливу на масову свідомість засобів сучасних інформаційно-

комунікативних технологій. На запитання «Чи сприймаєте Ви, як свою, ту систему 

цінностей, яка склалася в Україні за роки незалежності?» майже половина 

респондентів (48%) відповідають «ні» та «скоріше ні». [243, с. 210].  



174 
 

Формування національної ідентичності знижує негативний вплив цієї 

роздробленості, враховує фактичну соціально-культурну різноманітність 

українського суспільства, забезпечує збереження єдності між минулим, теперішнім 

і майбутнім. На нашу думку, націю береже національна пам’ять. Пам’ять пов’язана 

із ідентичністю, а із втратою ідентичності вмирає нація. Ось чому так важливо 

зберігати українську мову, традиції та культуру.  

Не дивлячись на те, що соціально-психологічна атмосфера у суспільстві 

формується «знизу», оновлення потребує і система державного управління. За 

останній час в Україні влада оновилася, однак зміна лідерів не сприяла 

викоріненню негативних проявів в соціальному бутті. В нових умовах носії влади 

опинилися нездатними до ефективного управління соціальними процесами.  

Як справедливо відмічає Дж. Купер Рамо, «проблема сучасного суспільства 

полягає у тому, що «ми живимо в епоху лідерів, які не мають потрібних технічних 

інструментів…для пошуку відповідей на масштабні політичні питання сучасності, 

як ведення війн або відновлення впалої економіки, вони не підходять. Нам 

необхідно визначення нового політичного істеблішменту, що володіє відчуттям 

високошвидкісних, мережевих волокон глобального топологічного ландшафту, 

який зможе сформувати наше майбутнє. Нам потрібні чоловіки і жінки, які зможуть 

впевнено керувати інформаційними мережами в боротьбі із мережевими 

загрозами» [100, с. 320].  

Відповідно необхідно розвивати еліту українського суспільства, вводити в 

освітній процес предмети, які розвивають креативність, соціальні навички та дата-

аналітичне мислення. Дата-аналітичне мислення включає вміння застосовувати 

інтуїцію, креативність, здоровий глузд і знання проблеми. Як зазначають 

дослідники, керівник, який володіє цим мисленням може краще відрізняти де 

застосовувати ті чи інші навички на практиці [3, с. 186] 

На нашу думку, якщо нічого не робити у цьому напрямку можуть справдитися 

пророчі слова В. Липинського, які так актуальні для сьогодення. Він застерігав, що 

«коли провідна верства даної нації має слабку пам’ять, свідому волю і 

інтелігентність, при дуже сильній емоціональності, і коли вона пам’яті, волі та 
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інтелігентності в собі не хоче розвивати, то нація з такою провідною верствою не 

може мати ані політичної культури, ані побудованого на ній власного державного 

життя. Така нація може тільки вічно відроджуватись, перебувати в стадії вічного 

політичного «булькотіння» і стихійного примітивізму, в стадії недорозвиненої, 

нереалізованої, недержавної нації [107, с. 353]. 

Дійсно, на нашу думку, для того, щоб українська держава стала справді 

незалежною, вона повинна вийти зі стану залежних відносин держави і 

громадянського суспільства, її культура – пройти стадії дитинства, юності та 

перейти у стан зрілості (за теорією О. Шпенглера), а її громадяни – бути активними 

учасниками побудови демократичного процесу.  

Однак яким чином має бути побудована демократія в українському 

суспільстві? Для розв’язання цього питання, на наш погляд, необхідно спиратися 

на теоретичні моделі демократії, які були розроблені філософами Нового та 

Новітнього часу. 

Згідно «протекціоністської» концепції (Т. Гоббс, Дж. Лок), сформованої в 

рамках загальної класичної теорії демократії, держава повинна захищати своїх 

громадян від свавілля влади. Тому головним має бути забезпечення потреб 

громадськості, принципу рівності всіх перед законом, налагодження виборчої 

системи тощо.  

Представники «розвиваючої» концепції (Ж.Ж. Русо) відводили панівну роль 

виховній функції. Тому на їх думку важливим має бути збереження і відстоювання 

думки меншості, свободи слова, освіти та виховання особистості.  

Марксистська теорія акцентує увагу на ідеї справедливого розподілу благ та 

народного суверенітету, економічної свободи та безпеки. Тому головним має бути 

налагодження процесу взаємопідтримки та взаємодопомоги, відтворення 

гармонійного суб’єкт-об’єкт-суб’єктних відносин. 

Елітарна теорія (Й. Шумпетер) підкреслювала виняткову роль еліт, як носіїв 

влади. Визнавала, що носії влади мають бути досвідченими, професійними 

політиками, які в конкурентній боротьбі виборюють голоси виборців. Представник 

цієї теоретичної моделі Й. Шумпетер писав, що необхідно віднайти механізм для 
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ефективного відбору лідерів за якісними характеристиками. Через те, що це 

зробити досить важко, він наголошував на ролі внутрішнього самообмеження для 

лідерів думок [244, с. 321]. Відповідно головним у встановлені демократичного 

процесу в суспільстві має бути посилення ролі державної думки, заснованої на 

довірі і лояльності з боку громадськості шляхом розвитку лідерських та 

управлінських якостей носіїв влади. 

Прихильники теорії плюралістичної демократії вважали конкуренцію 

важливим елементом демократії. Р. Даль підкреслював значення вільних і чесних 

виборів, існування громадянського суспільства, альтернативних джерел інформації 

тощо. Він визнавав залежність ефективності влади від впливу, який вона здійснює 

на громадськість. Залежно від цього, дослідник виділяв наступні види впливу: 1) 

роз’яснюючий, найбільш нейтральний, заснований на раціональному переконанні 

та роз’ясненні чому влада здійснює ту чи іншу дію, 2) маніпулятивний, коли носії 

влади маніпулятивним чином формують переконаність громадян, наприклад 

вводять громадськість в оману, 3) індуктивний, коли носії влади підкріплюють 

поведінку громадськості за якийсь вчинок, наприклад пропонують винагороду чи 

покарання за хабарництво, 4) силовий, коли носії влади загрожують суворим 

покаранням, 5) примусовий, коли влада не залишає вибору громадськості, окрім 

виконання зобов’язань, 6) фізично-силовий, найбільш не демократичний, коли 

влада не залишає вибору громадськості та застосовує фізичні ушкодження [262]. 

Р. Даль не заперечував те, що консенсус у суспільстві можна забезпечити, разом із 

тим не виділяв шляхи для знаходження цього консенсусу. 

На нашу думку, виділені особливості кожної теорії можуть слугувати 

підґрунтям для виділення напрямів оптимізації взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства як  передумови гармонізації процесу функціонування 

громадської думки в Україні. Взаємозв’язок держави і громадянського суспільства 

в контексті гармонізації процесу формування громадської думки повинен 

будуватися на підґрунті виявлених напрямів, серед яких:  

1) взаємності та діалогізму, що передбачає розуміння внутрішньої логіки 

процесів та «інакшості» іншого, заснованого на взаємообміні, пошуці спільних 
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символів, мови та системи цінностей для формування єдиного смислового 

комунікативного поля та вільного простору формування громадської думки; 

2) гуманізму, що передбачає узгодження міри взаємозалежності 

одиничного і загального: особистості і громади, громади і громадянського 

суспільства, громадянського суспільства і держави на основі збалансування їх 

інтересів та потреб; 

3) історизму та спадкоємності, що передбачає спадкоємний зв’язок 

минулого, теперішнього та майбутнього, який забезпечує формування єдиних 

цінностей та узгодження взаємозв’язку традицій і новацій. Шлях України в 

просторі історичного часу залишив глибокий слід у національній пам’яті 

українського народу, тому не можна будувати ідею соціального розвитку та 

прогресу української держави не звертаючись до нього. Побудова гармонійних 

відносин у суспільстві повинна виходити з історичного процесу розвитку, однак 

включати рівень розвитку продуктивних сил та оцінку задоволення громадян своїм 

життям; 

4) гласності та прозорості, що передбачає узгодження міри відкритості 

у взаємовідносинах держави і громадянського суспільства з метою встановлення 

взаємного контролю та зворотного впливу, дотримання двостороннього руху 

інформації у межах комунікативного поля за допомогою засобів масової 

інформації, системи публічних заяв органів державної влади та висловлення 

громадської думки громадськістю; 

5) законності та демократизму, що передбачає узгодження міри 

відповідальності за виконання норм права та встановлення вимоги доцільності 

дотримання гарантій захисту прав і законних інтересів суб’єктів формування 

громадської думки, що підкреслює взаємозв’язок свободи діяльності і необхідності 

порядку, заснованого на авторитеті, а також розуміння необхідності розширення 

можливості вільної участі членів суспільства в процесах державотворення на 

основі визначення міри взаємозалежності стихійного та свідомого у формуванні 

громадської думки; 
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6) системності та комплексності, що передбачає цілісне представлення 

моделі взаємозв’язку держави і громадянського суспільства на основі постійного 

саморозвитку і самовдосконалення суб’єктів громадської думки, що забезпечує 

відтворення взаємозв’язку скінченого і нескінченого; 

7) відповідності між соціальною теорією і соціальною практикою, що 

передбачає не декларування, а втілення на практиці моделі взаємозв’язку держави 

і громадянського суспільства, як передумови гармонізації процесу функціонування 

громадської думки в Україні, як шлях до покращення умов соціального буття та 

стабілізації функціонування громадської думки. 

8) об’єктивності та обґрунтованості, що вимагає встановлення 

оптимального співвідношення установок, знань, ідей із реальністю. На основі цього 

взаємозв’язку формуються загальноприйняті мова та культура, що становлять 

життєву картину світу та визначають погляди соціальних суб’єктів. 

Однією з ефективних практичних моделей, яка допомагає у тому, щоб 

співвідношення між установками, судженнями, ідеями та реальністю було 

об’єктивним є теорія дії та «сходи висновків» автором якої є К. Аргіріс. Дослідник 

зазначав, що люди роблять висновки про поведінку іншої людини без перевірки її 

достовірності та абстрактно відстоюють власні погляди, не пояснюючи і не 

ілюструючи свої доводи. Із всього різноманіття фактів люди вибирають власну 

реальність, виходячи із попереднього досвіду, після чого інтерпретують її, 

допускають припущення та на основі їх висновки і емоційні реакції, які стають 

переконаннями, що відображаються у поведінці. Для того, щоб подивитися на 

власну думку об’єктивно, дослідник пропонує спуститися зі сходинок поведінка – 

переконання – умовивід – припущення – інтерпретація – вибіркова реальність – до 

фактичної реальності і піднятися по сходах іншої логіки думок. Такий шлях сприяє 

кращому порозумінню та розширює уявлення про навколишній світ [279]. 

Таким чином, підбиваючи підсумок зазначимо, що стрімкі зміни, які 

відбуваються в українському суспільстві, відзначаються динамічною 

трансформацією процесів у всіх сферах соціального буття, що відбивається у 

суспільній свідомості соціальних суб’єктів. В умовах швидкої зміни подій, а також 
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збільшення кількості інформації, прискорення її вироблення та обміну, соціальні 

суб’єкти втрачають контроль над соціальними процесами та відчувають себе 

незахищеними і невизначеними. Збільшення каналів вираження громадської думки 

стає наслідком втрати здатності до декодифікації інформації. У таких умовах 

соціальні суб’єкти не самостійно інтерпретують отриману інформацію, а 

піддаються зовнішньому впливу.  

Соціальні філософи констатують, що подібні відчуття, замість того, щоб 

об’єднувати, сприяють розвитку індивідуалізації, що призводить до демасовізації 

сучасних суспільств [8, с. 30]. Відтак суспільство втрачає однорідність. Різні групи 

соціальних суб’єктів знаходяться під впливом різних комунікативних та 

інформаційних полів, що посилює ідеологічну різноманітність між ними. Як 

зазначав Е. Тоффлер суспільство розколюється на «тисячі груп, що сперечаються», 

кожна з яких бореться за свої власні вузькі, тимчасові принципи та ідеї [215, с. 178]. 

Індивідуалізація змінює структуру відносин у суспільстві, де емоції та 

суб’єктивні переконання соціальних суб’єктів актуалізуються, тоді як об’єктивні 

факти втрачають свою значущість [268]. Посилюється контроль над сферою 

бажань, інтересів та потреб, що спонукає до розвитку ефекту гомогенізації –   

механізму, що створює загальну культуру, захоплення і моду [3, с. 183] 

Для встановлення демократичної моделі механізму функціонування 

громадської думки необхідно забезпечити гармонійний розвиток взаємозв’язку 

держави і громадянського суспільства. Для оптимізації цього взаємозв’язку 

виділимо державницько-інституційні детермінанти та громадянсько-

самоорганізаційні детермінанти. Попередньо зазначимо, що дані детермінанти 

взаємопов’язані, а їх розмежування виділене з метою надання характеристики. 

Державницько-інституційні детермінанти варто розглядати як чинники, що 

зумовлені сприяти розвитку ефективної системи державного управління, 

формуванню позитивного іміджу органів державної влади та використанню 

інноваційних розробок в управлінні соціальними процесами. Державницько-

інституційні детермінанти передбачають ненасильницьку зміну засобів управління 

з метою недопущення економічної кризи та банкрутства влади в політичній сфері, 
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розвитку інноваційної спрямованості, соціального розвитку, забезпечення 

сприятливого політичного клімату. 

Формування державницько-інституційних детермінант передбачає:  

по-перше, з метою відокремлення та забезпечення безпеки розвитку державної 

думки необхідно сприяти розвитку особистих та професійних якостей осіб, які 

входять до органів державної влади, еліти, панівного класу, що сприятиме 

підвищенню історичної відповідальності за розвиток української держави. 

О. Ямельницький наголошує на тому, що «незрілість» влади призводить до 

недовіри з боку громадськості, тому для виходу із соціальної кризи необхідна 

підготовлена опозиція [252, с. 149]. Розвиток професійної компетентності, 

професійного мислення, конструктивної мотивації сприятиме зниженню рівня 

показового протистояння політичних лідерів та сприятиме переведенню їх чвар у 

конструктивну площину вільної конкурентної боротьби. Для формування лідерів 

державної та громадської думки необхідно підвищити якість освіти. Освіта 

майбутніх лідерів та носії-виразників громадської думки повинна ґрунтуватися на 

вивчені філософських дисциплін, включати розбір та вивчення практичних кейсів, 

створювати моральні орієнтири, формувати систему знань, умінь та навичок, які 

відповідають сучасним умовам розвитку суспільства, поєднуючи закордонний 

досвід та напрацювання вітчизняних дослідників. Це сприятиме підвищенню якості 

державного управління, ефективності надання управлінських послуг та посилить 

відчуття необхідності захисту інтересів суспільства; 

по-друге, з метою вільного формування об’єкта громадської думки, необхідно 

розширити мережі незаангажованих засобів масової інформації для побудови 

інформаційного поля з мінімальним впливом на громадську думку засобами 

маніпулятивних технологій. О. Попроцький зазначає, що важливим чинником 

оптимізації інформаційного простору в Українському суспільстві є регулювання 

інформаційних потоків у процесі формування громадської думки в Україні, які 

можна розділити на інституційні, соціальні, організаційні, нормативно-правові 

[160, с. 15].  
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На нашу думку, необхідна подальша комплексна розробка системи 

інформаційної безпеки інформаційного простору та затвердження її у нормативних 

документах. Цей крок повинен забезпечити розробку критеріїв ефективності у цій 

сфері, зменшити кількість правопорушень у кіберпросторі, а також знизити вплив 

інформаційних агентів країни-агресора у війні смислів; 

по-третє, з метою формування довіри до носіїв державної думки необхідний 

розвиток дієвої моделі соціального управління на основі соціального партнерства, 

що відповідатиме ментальності та потребам українського народу та може 

здійснювати реальний позитивний вплив на свідомість і поведінку основної маси 

населення країни. Як вважає В. Кремень «будь-яка криза є лише приводом 

позбавитись певного баласту та переформатувати існуючі структури для подальшої 

активізації їх роботи відповідно до нових вимог часу» [95]. Таким чином, 

управління соціальними процесами повинно спиратися на вирішення проблем, а не 

на загостренні суперечностей. Головним мотивом з боку опозиційних сил має стати 

не прагнення до влади, а розвиток та суспільні перетворення в державі і суспільстві; 

по-четверте, з метою розвитку дискурсу, носії влади мають враховувати 

соціокультурну багатоманітність українського народу, сприяючи формуванню 

національної ідентичності на основі єдності системи цінностей та діалогу. Доктор 

філософських наук О. Кирилюк зазначає, що з метою зниження ризику перепису 

історії асиміляторами, необхідно зберігати, крім меморіальної (раціонально-

ментальної) пам’яті, культурно-історичну пам’ять в усіх її різновидах, адже вона  

підтримує традиції, забезпечуючи відтворення взаємозв’язку «ми-вони» [83, с. 

227]. 

Як зазначає В. Карлова «без ідеологічного самовизначення українського 

суспільства вести мову про глибокі реформи і системну модернізацію країни, будь-

яку стабілізацію суспільного життя є неможливим, як неможливим є і вихід із кризи 

та подальший розвиток Української держави» [82, с. 23]. Тому необхідно зберігати 

культурні традиції та розвивати культуру обговорення, що не протиставляє, а 

знаходить спільне між своїм та чужим. 
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по-п’яте, з метою підтримки комунікативного поля, носії влади мають 

підтримувати умови для реалізації постанови КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». 

Це сприятиме можливості домовитися  щодо реалізації та захисту певних прав між 

суб’єктами взаємодії. Відтак громадськість стає частиною державного процесу, а 

державна політична система зможе покращити своє функціонування; 

по-шосте, з метою вільного формування оціночних суджень у суспільстві 

органи державної влади повинні надати можливість громадськості висловлювати 

власну думку. Необхідно зменшити розрив між державою і громадянським 

суспільством шляхом забезпечення системи соціальних стандартів відповідно до 

громадських запитів, забезпечення нормативного підґрунтя, проведення 

громадських слухань тощо; 

по-сьоме, з метою побудови комфортного соціального простору носії влади 

повинні сприяти діалогу із громадськістю на принципі «переможець»-

«переможець», взаємоповаги та визнання. Необхідно запровадити соціальний 

механізм, що дозволяє враховувати думку громадськості при прийнятті державно-

управлінських рішень. Це забезпечуватиме безпечні умови функціонування 

громадської думки та розвиток опозиційної альтернативної думки, що виводить на 

зовні недоліки й суперечності у соціальному бутті. Відкритість та гласність 

громадської думки є важливою запорукою розвитку органів державної влади та 

громадянського суспільства. 

Громадянсько-самоорганізаційні детермінанти варто розглядати як чинники, 

що покликані сприяти розвитку громадянського суспільства, пошуку інтегруючого 

чинника та організації механізму громадського контролю за діями органів 

державної влади.  

Формування системи громадянсько-самоорганізаційних детермінант 

передбачає: 

по-перше, з метою відокремлення та забезпечення безпеки розвитку 

громадської думки необхідно сприяти розвитку суб’єктів громадянського 

суспільства. Необхідно забезпечити розвиток особистості на основі кращих 
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якостей свідомого громадянина України, розвиток професійної спостережливості, 

прогностичності, кмітливості, допитливості, креативності, рефлективності, 

поміркованості та інтелектуальної ініціативності. Забезпечення формування 

громадянської суб’єктності сприятиме народженню свідомих лідерів громадської 

думки; 

по-друге, з метою вільного формування об’єкта громадської думки, необхідно 

сприяти ненасильницькому перетворенню громадськості з об’єктів на суб’єктів 

громадської думки, що передбачає впровадження системи громадянської освіти та 

патріотичного виховання. Це забезпечить формування громадянської 

компетентності, культивування лідерства, забезпечить досвід вирішення 

суперечностей в суспільному житті та знизить рівень розвитку помилок 

сприйняття; 

по-третє, з метою формування довіри до носіїв громадської думки необхідно 

знизити негативний вплив суспільства споживання, шляхом пізнання соціальними 

суб’єктами своїх істинних потреб, розвитку свободи та приділення особливої уваги 

діалектичному співвідношенню вибору та необхідності в житті людини, 

формування критичного підходу до сприйняття інформації, а саме ретельного 

аналізу новин, передач і ток-шоу на різних телеканалах, газет, радіо-передач та 

Інтернет-сторінок, що сприятиме встановленню більш-менш реальної картини 

подій, що відбуваються в державі; 

по-четверте, з метою розвитку дискурсу необхідно посилити самоорганізацію 

громадянського суспільства, що підвищить інтерес до реальних проблем, які 

відбуваються в суспільстві та сприятиме посиленню контролю за діями держави 

шляхом пізнання міжнародного досвіду побудови діалогу з носіями влади; 

по-п’яте, з метою підтримки комунікативного поля необхідно зміцнювати 

соціальний капітал в суспільстві на основі самоорганізації груп соціальних 

суб’єктів. Необхідною умовою функціонування громадської думки є розвиток 

контактів та активізація зв’язків між людьми. Як зазначає М. Бондаренко, 

соціальний капітал – це «сукупність довіри, яку можуть використовувати всі 

громадяни та яка створюється через мережу соціальної взаємодії громадян» [16, 
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с. 3]. Накопичення та подальше його розширення виступає важливим заданням 

громадянського суспільства, що сприяє налагодженню партнерських відносин у 

суспільстві; 

по-шосте, з метою вільного формування оціночних суджень у суспільстві 

громадянське суспільство повинно висловлювати свої інтереси та потреби, 

об’єднуватися для досягнення мети та будувати свою позицію на основі 

соціального досвіду. Як зазначає М. Калініченко «в Україні робиться акцент на 

економічні програми, боротьбу із злочинністю та іншим, і при цьому забувається, 

що сама злочинність є результатом «сплеску» відмінностей між людьми та 

посилення на цій основі антагонізмів [76, с. 225]. Необхідною умовою для 

зближення та єднання української нації має стати подолання стереотипів та міфів, 

що існують у суспільній свідомості, а також зниження впливу когнітивних 

спотворень на формування оціночних суджень громадян. Реалізаціє цього завдання 

стає можливою завдяки сприянню у формуванні системи цінностей і норм, 

розширення світогляду соціальних суб’єктів; 

по-сьоме, з метою побудови комфортного соціального простору підтримувати 

партнерські відносини, побудовані на принципі «переможець»-«переможець», 

взаємоповаги та визнання. 

Реалізація взаємодії державницько-інституційного та громадянського 

самоорганізаційного детермінантів сприятиме узгодженню емоційного, 

раціонального та вольового компонентів у структурі громадської думки та 

налагодженню симетричного взаємозв’язку між знанням та вірою, традиціями і 

новаціями, свободою діяльності та необхідністю порядку, заснованого на 

авторитеті.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3. 

Підсумовуючи висновки третього розділу, зазначимо наступне: 

1. Установлено, що розбалансування взаємовідносин держави і 

громадянського суспільства сприяє розвитку дисипативної та деспотичної моделі 

механізму функціонування громадської думки. Наслідком втілення цих моделей в 
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українському суспільстві є прояв каталітичний та інгібіторних властивостей 

громадської думки. Серед чинників, які підкреслюють інгібіторний тип 

взаємовідносин держави і громадянського суспільства наступні: формування 

системи державного управління, що виявила нездатність бути адекватною 

потребам українського суспільства в умовах пострадянських реалій; формування 

корпоративних та регіональних еліт, інтереси яких розходяться із 

загальнонаціональними інтересами, що веде до послаблення центральної 

державної влади; протилежність економічних та політичних орієнтирів владних 

еліт різних регіонів України зумовлюють суперечливий характер впливу на 

формування громадської думки; недосконалість нормативно-правової бази та 

правозастосовної практики, що сприяє формуванню низького рівня правової 

захищеності громадян; традиційний підхід до громадянської освіти та виховання 

(що ігнорує вплив і роль суб’єктів громадянського суспільства). Наслідками 

втілення інгібіторного типу взаємовідносин держави і громадянського суспільства 

виявляються наступні: катастрофізм, незахищеність громадськості з боку 

державної влади, низький рівень розвитку середнього класу, патерналізм з боку 

громадськості, адаптивність до складних життєвих умов та відчуження від 

громадянського життя, збагачення соціальних груп за рахунок експлуатації великої 

частини бідного населення, системна криза як чинника слабкості українського 

суспільства. Серед чинників, які підкреслюють каталітичний тип взаємовідносин 

держави і громадянського суспільства, наступні: розвиток споживацького 

суспільства, віртуалізація, символізація, симуляція реальності, дезінформація 

громадськості в умовах ведення інформаційної війни. Наслідками виявлення 

каталітичного типу взаємовідносин держави і громадянського суспільства 

виявляються наступні: використання громадських настроїв у передвиборчих 

кампаніях, рекламі, контекстно-медійних мережах, зниження рівня правового 

порядку та ускладнення правовідносин, низький рівень громадянської 

компетентності, соціальної відповідальності, громадянських цінностей, посилення 

розриву між реальним соціальним буттям та ідеальними образами у суспільній 

свідомості. 
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2. Обґрунтовано, що подоланню залежних відносин держави і 

громадянського суспільства сприятиме налагодження механізму функціонування 

громадської думки, що заснований на взаємообміні та встановленні діалогічних 

відносин між суб’єктами громадської думки в межах одного комунікативного поля. 

Відтворення ефективного механізму функціонування громадської думки включає:  

а) на когнітивному рівні – відстеження міри інформаційної насиченості 

громадської думки, що забезпечуватиме встановлення гармонійного взаємозв’язку 

знання та віри;  

б) на емоційно-чуттєвому рівні – гармонізацію балансу між емоційністю та 

раціоналізмом, що сприятиме встановленню об’єктивності та обґрунтованості 

громадської думки, нівелюватиме негативні наслідки ефекту «ми» - «вони» та не 

заважатиме розвитку національної ідентичності;  

в) на поведінковому рівні –  налагодження взаємозв’язку традицій і новацій 

через формування цінностей, ідей, норм, поглядів, що сприятиме формуванню 

внутрішньої вмотивованості через розвиток єдиної спільної колективної пам’яті. 

3. З метою гармонізації процесу функціонування громадської думки 

запропоновано забезпечити взаємозв’язок держави і громадянського суспільства та 

зменшити розрив між соціальним буттям і суспільною свідомістю. Для цього 

виділено концептуальні напрямки оптимізації взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства, а також державницько-інституційні та громадянсько-

самоорганізаційні детермінанти оптимізації взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства. Напрямами оптимізації взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства є: дотримання взаємності та діалогізму, гуманізму, 

історизму та спадкоємності, гласності та прозорості, законності та демократизму, 

системності та комплексності, відповідності між теорією і українськими реаліями, 

об’єктивності та обґрунтованості. Державницько-інституційні детермінанти 

розглядаються, як чинники, що зумовлені сприяти розвитку ефективної системи 

державного управління, формуванню позитивного іміджу органів державної влади 

та використанню інноваційних розробок в управлінні соціальними процесами. 

Громадянсько-самоорганізаційні детермінанти розглядаються, як чинники, що 
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покликані сприяти розвитку громадянського суспільства, пошуку інтегруючого 

чинника та організації механізму громадського контролю за діями органів 

державної влади.  

 Основні результати другого підрозділу висвітлено у статтях авторки [201; 

202; 206; 207]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У соціально-філософській та соціально-гуманітарній літературі 

особливості феномена громадської думки як прояву взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства досліджуються через категорії істинності та хибності, 

тотожності і різниці, сутності та уявності, образу і симулякру, справедливості і 

несправедливості, рівності та нерівності, розумоосяжного і чуттєвого. Важливе 

значення має ідея можливості пізнання людиною дійсності, залежно від якої 

розкриваються причини формування відносин панування та підпорядкування. На 

підґрунті аналізу стану взаємодії держави і громадськості визначаються етапи 

дослідження феномена громадської думки: перший етап (етап формування уявлень 

про громадську думку в контексті передконфліктної стадії взаємозв’язку держави і 

громадськості (Стародавній Світ) характеризується визначенням кола 

гносеологічних, онтологічних, праксеологічних, аксіологічних та комунікативних 

проблем у дослідженні феномена громадської думки; другий етап (етап розвитку 

уявлень про громадську думку в контексті зародження конфлікту між державою і 

суб’єктами громадянського суспільства (Середньовіччя та Відродження) 

характеризується дослідженням аксіологічного аспекту громадської думки, 

конструюванням перших моделей  впливу на громадську думку; третій етап 

характеризується філософським та соціально-гуманітарним осмисленням 

феномена громадської думки в контексті конфліктної стадії взаємозв’язку держави 

і громадянського суспільства. Перша фаза цього етапу характеризується 

виділенням громадської думки в якості самостійного предмета дослідження, друга 

фаза цього етапу характеризується осмисленням природи виникнення хибної 

громадської думки в процесі формування комунікаційного поля, сучасна фаза 

цього етапу характеризується дослідженням громадської думки на теоретико-

методологічних засадах холістичного та синергетичного підходів. Удосконалено 

знання про генезис філософського та соціально-гуманітарного осмислення 

феномена громадської думки шляхом виділення двох груп теоретичних моделей 

громадської думки: концепції, що спираються у визначенні громадської думки на 
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поняття «соціальне буття» і концепції, що розглядають громадську думку через 

поняття суспільної свідомості. Серед особливостей теоретичних моделей першого 

типу наступні: 1) соціальні суб’єкти формують громадську думку; 2) громадська 

думка залежить від груп суб’єктів; 3) соціальні умови визначають особливості 

формування оціночного судження; 4) визнається принцип детермінізму у 

формуванні та розвитку громадської думки; 5) досліджується громадська думка 

через взаємозв’язок особистого і всезагального, індивідуального і колективного; 

6) увага приділяється таким характеристикам громадської думки, як інтенсивність 

поширення, стабільність, конфліктність. Особливостями другого типу є: 

1) громадська думка впливає на поведінку соціальних суб’єктів; 2) громадська 

думка залежить від «духу часу»; 3) громадські судження, життєві позиції 

соціальних суб’єктів формують буттєвість; 4) досліджується ціннісна природа 

громадської думки; 5) досліджується громадська думка через взаємозв’язок 

свободи діяльності і необхідності порядку, заснованого на авторитеті; 6) акцент 

робиться на історичних, часових, територіальних особливостях громадської думки; 

7) концепції базуються на розкритті місця громадської думки у масовій свідомості. 

2. На основі визначення змісту та функцій громадської думки уточнено 

соціально-філософське поняття громадської думки. Громадська думка 

позначається як специфічна форма суспільної свідомості, яка склалася в 

процесі  комунікативної взаємодії держави і громади, зумовленої інтересами і 

потребами соціальних суб’єктів на відповідному етапі історичного розвитку, 

результатом якої є оціночні судження щодо соціального буття, які сформувалися в 

процесі пізнання об’єктів природної і соціальної реальності, що виявляються і 

змінюються під впливом практики та ідеології та впливають на соціальне буття. 

Запропонована дефініція відображає соціально-філософське значення сутності 

феномена громадської думки як цілісної соціальної реальності, що ґрунтується на 

єдності онтологічного, аксіологічного, праксеологічного, гносеологічного та 

комунікативного аспектів. Зазначене формулювання відображає, що громадська 

думка є результатом діяльності її суб’єктів функціонування, серед яких виділено 

державу та громадянське суспільство, взаємозв’язок між якими складається під 
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дією потреби у взаємодії та комунікації та змінюється під впливом практики та 

ідеології. 

3. Визначено цілісний теоретико-методологічний інструментарій 

дослідження феномена громадської думки як прояву взаємозв’язку держави і 

громадянського суспільства на основі використання діалектичного, 

герменевтичного, діяльнісного, системного, синергетичного, історико-

генетичного, формаційного та цивілізаційного підходів. Методологія аналізу 

феномена громадської думки спирається на принципи: протиріччя, розвитку, 

загального зв’язку, єдності соціальної теорії та соціальної практики, об’єктивності, 

єдності історичного і логічного, сходження від абстрактного до конкретного, 

науковості, відповідності, доповнюваності. 

4. Обґрунтовано, що для соціально-філософського аналізу громадської 

думки визначальними є ті зв’язки, які постійно повторюються та являються її 

закономірностями, що характеризуються своєю специфікою і проявляються у 

конкретних умовах. Вони впливають на інтенсивність (стійка, не стійка позиція), 

спрямованість (позитивне, негативне судження), тривалість громадської думки 

(стабільна, або та, що формується думка). Встановлено, що становлення та 

функціонування громадської думки є однією з основних закономірностей взаємодії 

держави і громадянського суспільства. Виявлено, що громадська думка як 

соціальний процес ґрунтується на засадах самоорганізації, поєднує процеси хаосу 

і порядку, що відтворюють стабільний цикл етапів функціонування громадської 

думки в комунікативному просторі та її розвиток як певний результат відображення 

протиборства між соціальними суб’єктами, який відбувається зі збільшенням 

ентропії у соціальній системі. В рамках соціально-філософського дослідження, 

виявлено, що становлення громадської думки тісно взаємопов’язано зі знанням та 

вірою, свободою діяльності і необхідністю порядку, заснованому на авторитеті, 

традицією і новаціями. У цьому розумінні здійснено експлікацію моделей 

механізму функціонування громадської думки за фазовими переходами, що 

представлені у вигляді особливих форм взаємозв’язку держави і громадянського 

суспільства та виділено дисипативну, демократичну та деспотичну моделі 
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механізму функціонування громадської думки, а також типи відносин держави і 

громадянського суспільства, які прискорюють (з проявом каталітичної властивості) 

та уповільнюють (з проявом інгібіторної властивості) процес формування 

громадської думки. 

5. Обґрунтовано, що процес функціонування громадської думки 

передбачає суб’єкт-об’єкт-суб’єктну взаємодію, на яку впливають світоглядні 

норми, ідеї, цінності, сформовані в суспільній свідомості, а також інтереси та 

потреби, вироблені в процесі освоєння соціального буття. Факторами фіксації 

громадської думки є: наявність у суспільній свідомості актуальної соціальної 

проблеми (ідеї), вирішення якої є потребою соціальних суб’єктів, що сприяє 

збереженню загального інтересу до неї; повторюваність та розповсюдження 

комунікативного повідомлення щодо цієї проблеми; наявність комунікативного 

зв’язку між соціальними суб’єктами у соціальному просторі, що забезпечує 

поширеність певного переконання у суспільній свідомості соціальних суб’єктів; 

відповідність оцінок соціального буття та фактичної реальності; стабільність і 

стійкість оціночного судження, а також готовність до дій та реалізація на практиці, 

як міра досягнення цілей інформаційного повідомлення. Зміна моделі механізму 

функціонування громадської думки пов’язана із впливом ентропійних процесів, а 

саме наростанням конструктивного напруження, конфліктів, протистоянь, 

недостатньою кількістю та якістю інформації про об’єкт громадської думки, 

наявністю потреб у соціальних суб’єктів та неможливості їх задовольнити. 

Стабілізація моделі механізму функціонування громадської думки відбувається 

тоді, коли у соціальній системі утримується рівновага. Держава зберігає традиції, 

громадянське суспільство схильне до формування новацій; держава продукує 

знання, громадянське суспільство – вірить у їх практичну цінність. Для ранніх 

історичних етапів характерною була деспотична модель механізму функціонування 

громадської думки. Протягом історії прояв особливостей демократичної моделі 

механізму функціонування громадської думки пов’язувався зі збільшенням росту 

ентропії. З входженням держави і громадянського суспільства у конфліктну фазу 

прослідковувалась нестійкість громадської думки, збільшення впливу на неї, 
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загострювалось протистояння існуючим суспільним, ідеологічним, морально-

ціннісним порядкам. Це спричиняло появу рис дисипативної моделі механізму 

функціонування громадської думки, згідно з якою відносини держави і 

громадянського суспільства спонукають до прояву каталітичної властивості 

громадської думки. Зі збільшенням ентропійних процесів суспільство потребує 

збільшення впорядкованості у відносинах держави і громадянського суспільства, 

однак замість того, щоб налагоджувати комунікативні відносини, які базуються на 

відкритому діалогу, воно формує умови для прояву інгібіторної властивості 

громадської думки та утвердження деспотичної моделі механізму функціонування 

громадської думки. В умовах надлишкового рівня детермінації або 

непередбачуваності у відносинах держави і громадянського суспільства 

спостерігається дисгормонізація процесу функціонування громадської думки. У 

Новітньому часі стрімкий розвиток засобів виробництва сприяв швидким змінам у 

суспільній свідомості, що стимулювало стихійне формування громадської думки. 

Поширилися розбіжності між суспільними потребами і державними інтересами, 

набули розвитку інфантильність та посилення проявів нарцисизму громадськості, 

що сприяли підміні широкої активності громадянським патерналізмом. В таких 

умовах постала проблема залежних відносин держави і громадянського 

суспільства, посилення свідомого впливу корпоративно-групової думки на 

державну та громадську думку та поширення інформаційно-маніпулятивних 

технологій в інформаційному просторі, що призвело до розколу між об’єктивною 

реальністю та суб’єктивними думками громадськості. 

6. Установлено, що в умовах становлення українського суспільства після 

проголошення незалежності України з метою формування громадської думки була 

реалізована деспотична модель механізму функціонування громадської думки, для 

якої характерними були утиски однієї сторони іншою у відносинах держави і 

громадянського суспільства. Під впливом стрімких соціально-перетворюючих 

трансформацій українського суспільства, розвитку інформатизації і технологізації 

всіх сфер його життєдіяльності проявилися характерні особливості дисипативної 

моделі механізму функціонування громадської думки, яка передбачає низький 
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рівень впровадження засобів регулювання відносин держави і громадянського 

суспільства та хаотичними діями з їх боку. Встановлено, що особливості у 

взаємовідносинах держави і громадянського суспільства в Україні залежать від 

прояву взаємозв’язку інгібіторної та каталітичної властивості громадської думки. 

Каталітичний тип взаємозв’язку держави і громадянського суспільства уповільнює 

процес формування оціночних суджень соціальних суб’єктів шляхом кристалізації 

отриманої, накопиченої, перетвореної інформації у комунікативному просторі. 

Інгібіторний тип взаємозв’язку держави і громадянського суспільства прискорює 

зворотну реакцію соціальних суб’єктів на отриману інформацію та сприяє 

формуванню оціночного судження щодо соціального буття, підкріпленого 

спрощеним знанням про об’єкти природної і соціальної реальності. Серед 

чинників, які підкреслюють інгібіторний тип взаємовідносин держави і 

громадянського суспільства: формування системи державного управління, що 

виявила нездатність бути адекватною потребам українського суспільства в умовах 

пострадянських реалій; формування корпоративних та регіональних еліт, інтереси 

яких розходяться із загальнонаціональними інтересами, що веде до послаблення 

центральної державної влади; протилежність економічних та політичних 

орієнтирів владних еліт різних регіонів України зумовлюють суперечливий 

характер впливу на формування громадської думки; недосконалість нормативно-

правової бази та правозастосовної практики, що сприяє формуванню низького 

рівня правової захищеності громадян; традиційний підхід до громадянської освіти 

та виховання (що ігнорує вплив і роль суб’єктів громадянського суспільства). 

Серед наслідків втілення інгібіторного типу взаємовідносин держави і 

громадянського суспільства виявляються наступні: катастрофізм, незахищеність 

громадськості з боку державної влади, низький рівень розвитку середнього класу, 

патерналізм з боку громадськості, адаптивність до складних життєвих умов та 

відчуження від громадянського життя, збагачення соціальних груп за рахунок 

експлуатації великої частини бідного населення, зростання системної кризи як 

чинника слабкості українського суспільства. Серед чинників, які підкреслюють 

каталітичний тип взаємовідносин держави і громадянського суспільства: розвиток 
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споживацького суспільства; віртуалізація, символізація, симуляція реальності; 

дезінформація громадськості в умовах ведення інформаційної війни. Серед 

наслідків виявлення каталітичного типу взаємовідносин держави і громадянського 

суспільства виявляються наступні: використання громадських настроїв у 

передвиборчих кампаніях, рекламі, контекстно-медійних мережах, зниження рівня 

правового порядку та ускладнення правовідносин, низький рівень громадянської 

компетентності, соціальної відповідальності, громадянських цінностей, посилення 

розриву між реальним соціальним буттям та ідеальними образами у суспільній 

свідомості, не сформованість системи цінностей та втрата ціннісних установок.  

7. Умовою відновлення механізму функціонування громадської думки є 

реалізація діалогу між державою і громадянським суспільством, що відтворює 

взаємозв’язок суспільної свідомості і соціального буття та створює сприятливе 

підґрунтя для поглиблення взаємозв’язку знання та віри, традицій і новацій, 

свободи діяльності і необхідності порядку, заснованому на авторитеті. Для 

зниження рівня напруги та встановлення демократичної моделі взаємозв’язку 

держави і громадянського суспільства виділено концептуальні напрями: взаємності 

та діалогізму, гуманізму, історизму та спадкоємності, гласності та прозорості, 

законності та демократизму, системності та комплексності, відповідності між 

теорією і українськими реаліями, об’єктивності та обґрунтованості. Розвиток 

відносин між державою та інститутами громадянського суспільства можливий 

шляхом опори на державницько-інституційні та громадянсько-самоорганізаційні 

детермінанти його оптимізації. Державницько-інституційні детермінанти 

оптимізації взаємозв’язку держави і громадянського суспільства як чинники, що 

покликані сприяти розвитку ефективної системи державного управління, 

формуванню позитивного іміджу органів державної влади та використанню 

інноваційних розробок в управлінні соціальними процесами, включають 

орієнтацію на розвиток інтелектуального потенціалу української еліти, 

розширення мережі незаангажованих ЗМІ, діяльність носіїв влади на основі 

соціального партнерства, вираховування соціокультурної багатоманітності 

українського народу, надання права вільної участі громадськості у формуванні та 
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реалізації державної політики, забезпечення системи соціальних стандартів 

відповідно до громадських запитів, сприяння діалогу із громадськістю на принципі 

«переможець»-«переможець». Громадянсько-самоорганізаційні детермінанти 

оптимізації взаємозв’язку держави і громадянського суспільства в Україні  як 

чинники, що здатні сприяти розвитку громадянського суспільства, пошуку 

інтегруючого чинника та організації механізму громадського контролю за діями 

органів державної влади, включають формування загальнолюдських цінностей, 

громадянської суб’єктності, відповідальності, встановлення партнерських 

відносин у суспільстві, пізнання міжнародного досвіду побудови діалогу з носіями 

влади. 
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