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Актуальн|сть теми досл!д>кення обумовлена под€}ль1цото розбудовото

щомадянського сусп|льства в 9кра!н| й установленн'1м демократичних

в|дносин м|эк дерх<авок) та сукупн|стто недержавних орган|зац!й, що всеб1чно

в|дтвортототь |нтереси 'п громадян. 3а таких обставин саме щомадська думка

постае одним |з пров|дних засоб|в соц!ального управл!ння' здатних зробити

г1роцес ц|е| взасмод|| б]льтц консщуктивним та прогнозованим.

1нформац|йний спам, к|берзлонинн|сть, трол!нг, тпейм|нг, фальсиф|кац|я

даних та п|дм|на пон'1ть _ це неповний перел|к насл|дк|в розвитку сг{асного

св|ту, де д|алог влади 1 щомадськоот| перенос!1ться в |нтернет прост|р.

€оц|альн| мере>к| ста1оть початком для нових револ}оц|й, майданчиком для

оприлтодненн'1 прес-рел|з|в пол|тик|в, базото для усп|тшно| аг|тац|| та збору

голос|в п!д чао вибориого процесу. Бисловленн'{ щомадсько| думки стае як

н|коли досцпним |, разом з тим' п|дконтрольним процесом, у якому все б|льтце

з'являсться м|сце для 1шту{ного форшгування щомадсько! думки.

1сторитний досв|д використання в управл|нн| соц|альними процесами

г1рискорення або упов|льненн'{ формування щомадсько| думки виявляеться в

р|зних держав€|х, 1:|Ф св|дчить про тот€|'пьну ман|пуляц|то св|дом|стто лтодей з

мето}о п|дщимання |снутоного соц|ального порядку. Бодночас свобода

д|яльност1 розтпиртое мох<ливост| соц|альних суб'ект|в, перетвор1о}очи !х у
спох<иван|в, на яких зд|йснтототь вплив |нтш! суб'екти, як| матоть певн|

сформован1 переконанн'т з мето}о фабрг;кац!| факт|в, с!яння пан|ки, пропаганди

та |н. 1аким чином' виявляеться неотаб1льний стан функц|онування щомадсько|



думки' у якому |снування згодх{еного взаемозв'язку дерэкави 1 щомадянського
сусш|льства стае немох{ливим.

[о початку хх1 стол1ття питан1{я взаемод|| владних сщуктур та

громадянського сусп|льства п|дн|м€}лося опосередковано у працях науковц|в,

як| займалися проблемами досл|д>кентля соц|ально| повед|нки, духовного т{иття

сусп|льства' розвитку колективного несв|домого, масових рух|в, формування

|нтерес|в та пощеб сусп|льства тощо' однак в умовах |нформац|йно| доби вони

набули нових аспект|в, особливо| актуальност1, й в1дпов|дно, пощебуготь

нового вар1анц осмислення (насамперед' на соц|ально_ф!лософському р|вн|).

€аме такий вар!ант науково| розв|дки презентований у дисертац||

о.о. €тариковсько| у контекот| розробки комплеконо| науково_досл|дно| теми

<<€тратег|нне прогнозування пол!тичних ситуац|й та процес|в) (]\ъ 0114ш00266)

кафедри соц|а_гльно] ф!лософ|? та управл|ння 3апор|зького нац|оналльного

ун|верси[€|}, на як1й й було виконано роботу.

€труктура дисертац|| с достатньо вмотивованото та спрямована на

розв'язання сформульованих досл1дницьких завдань.

досл|дження феномена щомадсько| думки у контекст| взаемозв'язку держави 1

щомадянського сусп|льств0) розпочинаеться з розгорнутого огляду наукових

публ!кац|й щодо з€швлено| теми, у яких представлен| результати досл|дхсень

проблемного по.тш{ щомадсько| думки в зах|дн|й та в]тчизнян]й систем]

соц!а-т:ьного знанн я (с. 2442).

у контекст1 опрацтовання

дисертанткото прог[онусться у

|{ертший розд|л <<1!1етодолог|чн| засад|| соц|ально-ф1лософського

ц|с| теоретинно[ бази науково| л|тератури

якост| засад для систематизац|| процесу

формування погляд|в на щомадську думку розглядати моменти виявленн'1 та

розвиток уявлень про протир|ння та взаемод|то м|хс носйми влад|1(дер>кавото)

населення (щомадськ|стто).

етали ф|лософського та

та 1пирокими верствами

виокремл}ок)ться так|

3 цих позиц|й авторко1о

с оц | альн о - гуи ан|тарно го

осмислення феномена щомадсько| думки:



1) етап формування уявлень про щомадську думку в контекст]

передконфл|ктно! стад!] взаемозв'язку дер)кави | щомадськост| (€тародавн|й

€в|т);

2) етал

конфл|кц

(€ередньов|ччя та Б|дрод:кення);

3) етап розвитку уявленн'{ про щомадську А}мк}, що характеризуеться

ф|лософським та соц|а_гтьно-цман!тарним осмисленням феномена щомадсько|

думки в контекст| конфл!ктно] стад|| взаемозв'язку дер)кави | щомадянського

сусп|льства (Ёовий | Ёов|тн!й нас).

Биходячи з цього та враховук)чи едн!сть онтолог|чного, акс|олог|чного,

праксеолог|нного, гносеолог|чного та комун|кативного аспект|в |снуванн|

щомадсько! думки як соц|ального феномену, о.о.€тариковськото

шропонусться авторське визначенн'{ поняття (щомадська думка). Фстаннс

презенцеться як соц|атльно_ф|лософоьке пон'1ття' яке позначае специф|нну

форму сусп|льно| св]домост|, яка ск]1€шася в процес| кошгун|кативно? взаемод||

держави | щомади, зумовлено| |нтересами | пощебами соц|альних су6'ект|в на

в|дпов|дному етап| |сторинного розвитку, резупьтатом яко] е оц|ночн| судт(енн'!

щодо соц|ального 6уття, як| сформувалися в процес| п|знання об'ект]в

природно| | соц|ально[ реальноот1, що виявля}оться | зм|нтототься п!д впливом

практики та |деолог|| ьл вплива}оть на соц|альне буття (с. 60).

Бизначив1шись з ценщ€]-пьним концептом свого досл1дх<ення,

о.о. €тариковська лог|нно переходить до розробки авторсько| доол|дницько|

прощами анал|зу в|дпов1дного феномена, що спираеться на системний,

герменевтияний, синергетияний, д|яльн|сний, д|алектинний, |сторико-

генетинний, формац|йний та цив|л|зац1йний п|дходи, а також на загальн!

принципи соц|ального п|знання (протир|ння та взаемозв'язку, сдноот|

соц|а_гтьно| теор|| та соц]ально| практики' едност1 |сторииного | лог|нного,

сходх{ення в|д абсщактного до конкретного' об'ективност|, науковоот|,

розвитку уявлень

м}к дерх(аво!о

про

1

щомадську

суб'ектами

думку в контекст| зародя{ення

цромадянського сусп|льства

в|дпов|дност| та доповнтованост|). €аме застосування тако| прощами



вмох{ливило зробити досл|д:кення не т[льки теоретичним, але й додати йому

практичну ц!нн|сть у розум|нн| певних момент|в формування та

функц|онуванн'1 щомадсько| думки в су1асних реал[ях сусп|льно-пол|тичного

жит[ъ зокрема укра1нського.

Ёе ментш фунтовним у дисертац|йн|й робот|, на на1цу А}мк}, е й [1 другий

розд|п <1еоретинн| засади соц|ально_ф|лософського досл|дхсення феномена

щомадсько| думки у контекст| взаемозв'язку держави | щомадянського

сусп|льства>> (с. в3-135). у ньому' застосову1очи авторську досл|дницьц

стратег|то' щомадська думка розглядаеться через д!а-тгектинну едн|сть категор|й

одиничного | загального' перервност| | безперервност|, ск[нченного !

неск|нненого, стих1йного | св|домого. Ёа основ| когн!тивного' чуттево-

емоц]йного | повед|нкового р|вн|в у ядр| щомадсько| Аумки вид|лено м|ру

розвитку взасмозв'язку знанн'{ та в|ри, свободи д|яльност[ | необх|дност|

порядку' заснованого на авторитет|, традиц|й | новац[й, ефект ((ми> _ (вони))

(<сво|> _ <<ну:к|>>) (о. 112).

Фстаннс дозволяе не т|льки виокремити основн| особливост| становлення

механ|змами г' функц|онування як одн|ето з основних законом|рностей

сусп|льства на р|зних етапах |стор||взасмод!| дерх{ави | щомадянського

сусп!льного розвитку. !е досягаеться:

по-пер1пе' через уточненн'1 прояву катал!тично|

властивостей щомадсько! думки у взасмов|дносинах дерхсави 1

та |нг|б|торно|

сусп|льства "як суб'скт|в !: формування (катал|тичний тип взасмов|дносин

та |снуванн'1 фомадсько| думки як соц|ального феномен}, €!"лле й визначиту1ся з

щомадянського

держави | щомадянського сусп|льства прискор}ос процес формування

щомадсько| думки; [нг|б|торний тип взасмов|дносин держави | щомадянського

сусп|льства упов|льнтое процес формуванн'1 щомадоько] думки). <<,{ерхсавц _

заз\1ачае авторка' збер|гае щадиц||, фомадянське оусп!льство охильне до

формування новац|й; дер>кава продукуе знан}ш{' щомадянське сусп|льство -
в|рить у !х практичну ц|нн|сть, держава забезпенуе стих|йне формування



щомадськот думки' а щомадяноьке сусп|льство свое}о безд|яльн|стто створ}ое

умови для св|домого впливу на формуван}ш{ щомадсько| думки> (с. т32);

г1о_друге, через виокремлення щьох моделей функц[онування щомадсько|

думки за цих тип[в в|дносин (Аисипативно|, демократично| та деспотинно!). Бо|

ц| моменти, безумовно, с ва)кливим науковим здобутком дисертантки.

[обто, наприк|нц| другого розд|лу о.о. €тариковськото презентована

авторська концешц|я функц|онування щомадсько| думки, яка базуеться на

уточненошгу вар|ант| категор1ально_понят[йного апарату та систем| тверАхсень |

та насл|дки | перспективи функц|онуванн'{.

} щетьому розд|л| <<Роль держави | щомадяноького сусп|льства у процес|

функц|онувант{'1 щомадсько| думки в }кра|нБ дисертанткото зд|йснтоеться

спроба застосування розроблено| авторсько| теоретинно} консщукц|:

фортшування та функц|онування щомадсько| думки до ан€|'{|зу реал|й соц|аттьно-

пол|тичного х{иття укра!нського сусп|льства (с. 1 3 6_1 83 ).

[асамперед, Ф.Ф. €тариковськок) обгрунтовуеться нестаб|льне становище

щомадсько! думки в }кра!н|, що стае насл|дком недостатнього р[вня

узгод)кення у взаемов|дносинах м!х< дерх<авото | щомадянським сусп!льством.

3окрема, авторко}о з€вначасться' що <<механ|зм функц|онування щомадсько|

думки пору1шено на вс|х р|внях: на когн|тивному - пору1шено |нформац|йну

насичен!оть щомадсько| А}мки, взасмозв'язок знання та в|ри, бо в результат|

|нформац1йного впливу на щомадськ|оть формуеться опрощена картина св!ту,

сусп|льна св|дом|оть соц|альних суб'ект|в сповнена м|фами, |лтоз|ями,

стереотипами' кл|тше; на емоц|йно_нуттевому р|вн| _ пору1шено баланс м|>к

емоц|йн|ст}о та рац|онал1змом, посил1о}оться крайнощ| в систем1 коорАинат

((ми _ вони) в|д прояв|в щомадянсько\ байду>кост| до радикал|зму погляд|в

соц|альних суб'скт|в, посилто}оться емоц[] сщаху' тривоги' що перероста}оть у

ворож|сть до |нтших, в|дтак несхо)ке починас сприйматися як чуя{е | п|дозр|ле;

на повед|нковому р|вн| _ через дефор]'ування колективно| пам'ят| пору1шено

взаемозв'язок традиц!й | новац|й, п|дм|на тпироко| активност| щомадянським



патерн€1л|змом, фомадськост| не вистачае д|евост| задля того, щоб перетворити

заяви на нам|ри та ре:1льну повед|нку> (с. 160). Аал1 авторко}о вд€|"ло

виощемл}о}оться та розг]ш{да1оться чинники та насл|дки, як| п|дкресл[о}оть

|нг|б|торътий та ката.гт|тичний тил взаемов1дносин дер}1(ави ! щомадянського

сусп|льства в су{асному укра|нському сусп|льств|.

з мето}о п|двищення р|вня ефективност| процесу функц|онування

щомадсько| думки за нових умов |снування укра!нського соц|утшу

о.о. €тариковсько}о у п1дроздтл|3.2. (<[етерм1нанти оптим|зац|] взаемозв'язку

дерх{ави | щомадянського сусп|льства як передумова гармон|зац|| процесу

функц|онування щомадсько! думки в }кра|нБ) пропонуетьоя низка досить

реал|стииних та д|евих рекомендац[й щодо забезпечення стаб|льного

взасмозв'язку м|хс дерх<авото | щомадянським сусп|льством та змен1ценням

розриву м|эк соц|альним буттям | сусп|льното св|дом|стто.

|]| рекомендац]] базутоться на досить вдал|й спроб| авторки: по-пер1це'

виз\\ачиту1 концепцальн| напрямки оптим|зац|| взаемозв'язку держави |

щомадянського сусп|льства; а по-друге' виокремити дерх(авницько_

|нституш|йн[ та щомадянсько_самоорган|зац|йн| детерм|нанти цього процесу.

в результат1, в якост[ пров|дних напрям[в оптим|зац|| взаемозв'язку

дер)кави | щомадянського сусп|льства' пропонусться розглядати: дощимання

взасмност| та д|алог|зму' цман|зму, |сторизму та спадкосмност|' гласност| та

прозорост|, законност| та демократизму' системност| та комплексност|,

в|дпов|дност! м|х< теор|ето | укра!нськими реал|ями, об'сктивност| та

общунтованост|.

||ри цьому авторкото доводиться, що досягненн'{ оптим|зац|] в

з€вначених напрямках немо}кливе без урахування певних зм|н у самих

суб'ектах ц|е| взасмод||, як| пост|йно пов'язан| з такими моментами як:

дерх{авницько-|нституц|йн| детерм|н анти )

чинники' що зумовлен| та здатн| слрият'т

як1 пропонуеться розглядати як

розвитку ефективно| системи

дер)кавного управл1ння, формуваннк) позитивного |м|дхсу орган|в державно|

влад'1 та використаннто |нновац]йних розробок в управл|нн| соц|а-ггьними



процесами

та щомадянсько-с€|моорган|зац]йн|

розвитку щомадянського сусп|льства,

детерм|нанту| _ що пок.]1икан! оприяти

по1шуку |нтещуточого чинника та

орган|зац|| механ]з1шу громадського контролто за д|ями орган|в державно| влади

с. |79_!в4). {! авторськ| полоя(ення, безсумн|вно, тако)1( заслугову!оть 6ути

елементами науково| новизни дисертац||.

Бисновки дисертац|йного досл|дження св|дчать про те, що зазначен| в

ньому мета | завдання повн|стто реа-тт|зован|. 9 них в узаг€}пьнено]у!у вигляд|

вик.]1адено основн1 науков1 результати досл1д)кення' як1 здатн1 звернути увагу

науковц!в | пол|тичних актор|в }кра|ни на роль щомадоько| думки у розробц|

принцип|в та стратег|й ефективно] соц|ально] пол|тики та под€|"льтцо| розбулови

щомадянського сусп|льства у контекст| су{аоних щансформац|йних процес|в

та прискореного розвитку |нформац|йного простору.

} ц|лому дисертац|йна робота оправляс позитивне вра)кення. Разом з

тим, попри вс| в1дзначен] вище притаманн| -{й позитивнт риси, вона не

позбавлена й певних дискус|йних момент|в та заувах(ень.

||о_пертше, коректно та обрунтовано розроблятони методолог!то

досл|д>кенття, дисертантка звертаеться до пров|дних положень цтло1 низки

п|дход|в та теор|й, що представлен| у су{асному соц|ально-цман|тарному

дискурс|' а.]1е не анал|зуе п|знавальн| можливост| базових твердх{ень теор|!

мере}к' яка останн|м часом стае пров|дното для розум|ння !снування

в|ртуального простору. 3вернення до зазначених положень, на на1п пог]ш{д,

певним чином посилило 6 зм|стовну як|сть методолог|чно| часту1ъ|и

дисертац|йно| роботи.

||о_друге, д|а.г:ектика у взасмов|дносинах м|хс державо}о та

щомадянським сусп|льством стосуеться не ли1пе проблематики |нститут{]йного

характеру' а такох< сфери пол|тично] соц]ал|зац||, щомадянсько] культури. Б

робот| ц| аспекти розгляда}оться (зокрема, у п|дрозд|л| 2.2. <<&1ехан|зм

функц|онуван}{'{ щомадсько! думки: особливост| прояву взасмозв'язц держави

щомадянського сусп|льства на р1зних етапах |стор|}> (с. 113_1з2)), але довол1



фрагментарно. Ёа на:ш пог.]1яд' на цих факторах варто було зупинитися б|льтп

дет€!льно, оск|льки щомадська думка' пол|тична культура та щомадянська

культура е тими елементами ооц|ально_пол|тично| ре€}льност|, що знаходятъояу

процес| пост|йного взаемовпливу.

|[о-трете, ва)|(ливо тако)к було б зосередити увац в дисертац1! на

характеристиц| тих сегмент|в як ре€}льного, так й в|ртуального простор!в, де

щомадська думка (з позиц|[ авторки) здатна в1д|щати саме пров|дну роль.

|1о-четверте, на натп погля^А, 3 дисертац|| майх<е н|чого не ск€вано про

функц|она;уьний потенц|ал щомадсько| думки щодо процесу фортшування

щомадських орган1зац!й, сусп|льних рух!в та масових акц|й протесту, як| за

сг{асних умов розвитку оусп|льотва постатоть пров|дним !ндикатором

результативно ст1 демощ атизац1иних шроцес1в в ньо1угу.

||о_п'яте' дисертац|йне досл|д>кення т|льки б вищало, якби 6ули наведен!

сутасн| прик.]1ади ман|пуляц!| щомадськок) думко}о у ов|т| та в !кра!н|. Але це

вхсе йдеться про практичне використанн'1 розроблено| дисертантко}о концепц|].

Фднак з€вначен! дискус!йн! моменти та заува)кенн'1 не знищ/тоть ц|нност|

й науково| новизни дисертац|йного досл|дження. у ц|лому е вс] п|дстави

стверд}т{увату\ що !{ науков| полох(ення глибоко обгрунтован|, в|дзнанатоться

достов|рн|ст:о й новизно}о. Бисновки здобувана ма1оть теоретичне й

практичне значення.

?еоретинна ц|нн|сть дисертац!йного досл|д)кенн'1 полягае насамперед у

розтпиренн| поля соц|ально-ф|лософсько| експл!кац|| проблем щомадсько|

думки як специф1нно| форми сусп|льно{ св|домост|, яка ск.]1€]'лася в процес|

кошгун|кативно| взаемод![ держави 1 щомадянського сусп|льства, завдяки

оновленнто само1 методолог11 досл!дження цього феномену за нових р{ов

розвитку соц1уму' зокрема укра1нського.

1м1атер|ал и й висновки досл1д:кення представля1оть практи чний |нтерес

для розробки дер)кавних прощам' спрямованих на вир|тпення проблем,

г]ов'язаних з общунтуванням сщатег1й впровадження ефективно| пол!тики

державотворення та под€ш1ь1пого розвитку громадянського сусп1льства за умов



аопект| розгляда1оться

сусп|льства.

проблеми взаемод|[

нового |нформац!йно-технолог|чного контексту' а тако)к для науково_

викладацько| роботи _ при розробц| навн€ш1ьних курс|в з ф|лософ1|, соц|олог|!,

пол1толог:1 та 1н|пих навча'1ьних дисципл1н, у розд|лах, А€ 8 тому або |ншлому

дерх(ави та щомадянського

{исертацй пройт:шта апробац||о на конференц|ях та сем1нарах р|зного

р|вня. Фсновн| результати дисертац|] з доотатньо}о повнотото вик.]1аден| у \2
наукових публ1кац|ях,7 з яких опубл|кован| у пер|одитних фахових виданнях

1з ф|лософських наук.

3м|ст автореферыц та основних поло)кень дисертац|| е |дентичними.

0тэке, у контекст| всього вищез€вначеного вва)каемо, !{Ф дисертацй
€тариковсько| @лени Флександр|вни <<Феномен щомадсько| др{ки:
взаемозв'язок дер)кави | щомадянського сусп|льства> за зм|стом, формото
вик.]1адення та досягщ/тими результатами е завер!шеним ориг|нальним
авторським досл|дх(енням, що в|дпов!дае вимогам й1н1стерства осв1ти ! науки
}кра!ни щодо к€}ндидатських дисертац|й (п.9, п. 11 та п. 13 <<|{орядку

приоудх(ення наукових ступен1в | присвоення вченого званн'1 стар1пого
наукового сп1вроб|тника>>, затвердженого постановок) 1{аб|нету й1н|сщ|в
9кра}ни }'!]} 567 в|д 24 липня 201з р. з! зм|нами, затверд)кеними |{остановами
(аб1нету &11н1сщ!в 9кра!ни ]ч[р 656 в|д 19 серпня 2015 роч та -}[ч 1159 в|д 30

црудня 201,5 року), а !! авторка _ €тариковська о.о, заслуговуе на присудх(ення
наукового ступеня кандидата ф|лософських наук за спец|а.гльн|стто 09.00.03 _
соц1альна ф!лософ!я та ф|лософй |стор||.
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