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оф|ц!йного опонента' кан ц11дат^ ф!лософських }[аук' доце!!та €пиц|
Ёатал! Балер|[вни на дисертац!го €тариковсько! Флени
Флексанлр!вни <<Феномен громадсько[ думки: в3асмозв'язок
дер)|(ави ! громадянського сусп!льства>> подано[ на здобуття
наукового ступеня кандидата ф!лософських наук за спец!альн!стго
09. 00. 03 _ соц!альна ф!лософ!я та ф!лософ!я !стор![.

Актуальн!сть теми досл!дэкення та |т 3в'язок з дер)кавними !

галу3евими науковими програмами' планами' темами. {исерташ|йна
робота Флени Флександр|вни €тариковсько| пов'язана 1з вир|11]енням вкрай
актуально| проблеми дет€ш{ьного'та р!зноб|чного соц1ально-ф!лософського

анал|зу феномена громадсько| думки з мето}о визначення детерм|нант
оптим|зац1| взасмод1| та взасмозв'язку держави | щомадянського сусп|льства.

{емократична правова дер)кава, зг|дно 3 твердженням Ф. Фукуями, базусться
на 3доровому та повноц|нному громадянському сусп|льств!. Адхсе'

дослуха}очись до 1дей та 1н|ц|атив, [(Ф виходять з недержавних та
неол|гарх|чних д)керел ! реагутони на них' влада та щомадянське сусп|льство

д|тоть на користь дер)кав1, тпвидко реац}оть на нов1 виклики глобал!зованого

св1ту та укр1пл}о}оть стал1сть сусп1льства. !ля оптим€ш{ьно| взасмод!| дер>кави
та громадянського сусп1льства вкрай необх1дно, щоб щомадська думка 6ула
зр|лото | вива>кенок)' а влада 6ула н€ш1а1птована на сп|впрацто заради
процв|тання дерх{ави' а не на застосування ман1пуляц|й з мето}о формування
г{остг1равдина користь зац|кавлених ол1гарх1нних к1л. 1ому' так важливо для
сунасно| 9кра|ни знайдення консенсусу та д|алогу м|>к щомадянським
сусп|льством та владого' формування зр|ло|, рац|онально|, св1домо|

громадсько| думки, $(! буле почуто зарадизагального сусп|льного блага.

{исертац!я п!дготовлена авторкою в1дпов1дно до план1в науково-

досл|дно| роботи кафедри соц!ально| ф1лософ1| та управл1ння 3апор|зького

нац!онального ун1верситету; комплексно| теми ]\ъ 01 14т]00266 к€тратег|нне
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прогнозування пол|тичних ситуац1й та процес1в>>, затвёрджено| наказом мон
9кра|ни ]\ъ 1193 в|д 25.|о.2012 року; в1дпов1да€ планам науково-досл!дних

роб|т 3апор1зького нац1онального ун|верситету' у ме)ках яких розроблясться
тема к€тратег|нне прогнозування транскордонних в|дносин: суб'ектн!сть
миротворення в умовах глобального конфл1кту> (.]\ъ 016400492\).

Фсновн! ре3ультати наукових досл!дэкень та !х нови3на.

€формульована Фленото Флександр|вното мета досл|д>кення' а саме -
соц|ально-ф|лософський анал1з феномена щомадсько| думки та визначення

детерм1нант оптим1зац!| взасмозв'язку держави | громадянського сусп|льства

як передумови гармон1зац1| процесу функц1онування громадсько| думки в

9кра?н| - с новаторсько}о. !ля дооягнення ц|с| мети авторка оформултовала

ряд завдань' виконання яких зумовило структуру дисертац1йного

досл!д>кення. 1{омпозиц1йне вир1гшення роботи с вивах{еним' ц1л|сним та

лог|чним. Адже, дисертантка анал|зус методолог1чн| засади вивчення

феномену громадсько| думки' визначае сутн|сть цього феномена та зм|ст

самого поняття' вивчас законом1рност1 становлення та функц1онування
громадсько? думки й досл|джуе механ1зми ]т функц1онування в площин1

|сторииного розвитку сусп!льства. |11сля ретельних теоретико-

методолог|чних досл|дэкень, авторка концентрус увагу на ситуац||, що
склалася в сучасному укра?нському сусш1льств| та визначас дв| категор||

детерм1нант оптим|зац1| в3асмозв'язку дер)кави | щомадянського сусп1льства.

в пер1шому розд|л! дисертац|йно| роботи Флена Флександр1вна

розглядае генезис ф1лософського та соц1ально-гуман1тарного осмислення

феномену громадсько| думки як прояву взасмозв'язку держави 1

громадяноького сусп|льства' визначас сутн1сть феномена та зм!ст поняття

громадсько| думки та визначас пр1оритетн| методолог|чн| засади для

досл|дження даного феномена. Ё{оваторським с авторський п1дх!д, який

розглядас етапи формування та розвитку уявлень про громадську думку

г{очинак)чи з |стор|? €тародавнього (в|ту. в п1дрозд|л1 1.1. авторка

систематизу€ теоретичн| модел|, розпод1ляточи !х на так1, що визнача}оть
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громадську думку' спира}очись на поняття соц1альЁого буття та так|, що
розгляда}оть щомадську думку через сусп|льну св|дом1сть. в дан|й
систематизац|| ретельно прописан1 особлив| характеристики ко:кно| з двох
теоретичних моделей (с. 4|-42).

в п|дрозд|л| |.2. дисертантка вир1гпус задачу ро3криття оутност1

феномена щомадсько| думки та уточнення зм|сту понятт{, !{Ф його позначас.
Безпосередньо' Флена Флександр1вна дас визначення понятт}о громадсько:

думки (стор. 60) та розглядае даний момент з д1алектично] позиц1| сдност1

протилежностей, дотриму}очись принципу протир1нчя та взасмозв,язку. в
дисертац1йн1й робот| уточнено соц|ально_ф|лософське значення феномена
громадськот думки як ц|л1сно? соц|ально| реальност!, що грунтуеться на
сдност| онтолог|чного' акс|олог|чного' праксеолог1нного, гносеолог1чного та
комун|кативного аспект1в. {к отверд)кус авторка' громадська думка позначас

спешиф!нну форму сусп|льно| св|домост!, яка склалася в процес|
комун|кативно| взаемод|| держави 1 громади, зумовлено| |нтересами 1

пощебами соц|альних суб'скт1в на в|дпов!дному етап1 !сторинного розвитку'
ре3ультатом яко| с оц|ночн1 судження щодо соц!ального буття, як|

сформувалися в процео| п|знання об'скт1в природно] | соц|ально| реальност1,
що виявля}оться т зм1нтоготься п!д впливом практики та !деолог!| |а
вплива}оть на соц|альне 6уття,

Ба>кливим доробком досл1дження е обгрунтування } п|дрозд1л1 1.2.

з€ште)кност| процесу формування щомадсько| думки в1д прояву ![ катал|тично|

та 1нг1о1торно1 властивостей у взасмов!дносинах держави ! громадянського

сусп!льства як суб'скт|в формування громадсько| думки. Аоведено, 1!Ф

становлення та функш1онування громадсько? думки с одн1ето |з основних
законом|рностей взасмод|? держави 1 щомадянського сусп1льства. |{ертший

тип взасмозв'язку дер)кави 1 громадянського сусп1льства прискор}ос зворотну

реакц1то соц1альних суб'скт|в на отриману |нформац1то та ст1рияс

формуваннто оц|ночного судження щодо соц|ального буття, п1дкр|пленого

спрощеним знанням про об'екти природно] 1 соц!ально| реальност1. !ругий
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тип взасмозв'язку держави | громадянського сусп1льётва упов1льн}ос процес

формування оц|ночних суджень соц|альних суб'скт|в шлляхом крист€!л1зац||

отримано|, накопинено|, перетворено| 1нформац1| у комун1кативному
простор!.

Р1етодолог1чний плгорал1зм роботи' використання якого общунтовано у
п|дрозд1л| 1.3., дозволяс б1льгп повно та об'ективно розглянути феномен
громадсько| думки. Бикористан1 !сторико-генетичний та герменевтичний
ш|дходи дозволили виокремити теоретичн| модел1 громадсько| лумки, як1

формувалися протягом 1стор11 та виявити особливост| взасмозв'язку держави
та громадсько| думки на р1зних |сторинних етапах. Феноменолог!чний п|дх1д

дозволив дисертантц| розглянути громадську думку як феномен сусп|льно|
св!домост|, форма виявлення якого пов'язана |з сусп1льним досв|дом, |{Ф

сприймасться суб'сктивно, але досл1джусться об'сктивно. Ба>кливим

здобутком авторки с спро6а дотримуватиоь у своему досл1дженн1 певних
шравил структурного функц1онал|зму, що дозволило розглянути феномен
громадсько| думки у вс1х проявах' вид]лити !' функц1|, зв'язки м1>к

сутн|сними елементами' зробити уточнення щодо !т структури та
компонент|в. Флена Флександр1вна слу1пно з€[значае важлив1сть

використа|1ня 1 синергетичного п|дходу, який уможливл}ос досл|д>кення

щомадсько| думки як самоорган1зутоно| системи' що т1льки збаганус

досл1дження та робить його б1льгш повним. 1{р1м того' синергетичний ш|дх1д,

вм!ло використаний в дан1й робот1, дав можлив!сть дисертантц1 досл| ду\ти
модел1 'механ|зму функц1онування громадсько? думки за фазовими
переходами' як1 представля}оть собого особлив1 форми взасмозв'язку

держави та громадянського сусп|льства.

1{оректне визначення зм!сту основних г1онять та виб|р методолог!чно|

6ази дали мо)клив1сть дисертантц|

соц!ально-ф1лософськ1 досл1дження проблематики щомадсько| думки та

дали мо>клив1сть дисертантц| у Розд|л| 2 зро6ити значний внесок у

взасмозв'язку держави |з громадянським сусп1льством. Адже, авторко}о

вг{ер1ше у соц!ально_ф|лософськ|й л|тератур1 зд|йснено експл|кац|го моделей



механ|зму функц|онування щомадсько| думки за фазовими переходами' а

саме, вид|лено та досл1д)кено так| модел|: дисипативна модель механ1зму

функц|онування щомадсько| думки (що характеризусться низьким р1внем
впровадх(ення засоб!в регул}овання в|дносин держави | громадянського

сусп|льства та хаотичними д|ями з |х боку); лемокр атична модель механ1зму

функц1онування громадсько| думки (заснована ъ1а вр1внова>кен!й систем|

в1дносин держави 1 громадянського сусп1льства); деспотична модель

механ!зму функц1онування громадсько? думки (що характеризу€ться повним

дом1нуванням одн1с| сторони над |нп_тото у в|дносинах держави |

громадянського сусп1льства). Флена Флександр1вна слу1]]но п|дкреслтос

ефективн|сть режиму сп|впрац! м1:к владото та громадською думко}о' який е

бажаним для п1дтримки оптимсштьного балансу системи' але зауважус' що
б1льтшото м|рого все ж таки стосунки держави 1 громадянського сусп1льства

знаходятьоя у дис6а;танс! 1 нер1вноваг1. 3авдянуточи синергетичному п!дходу,

авторка вид|ляе два типи взасмов!дносин держави та щомадянського
сусп|льства в|дпов|дно до |х впливу на формування щомадсько| думки
(катал|тичний та 1нг|б1торний) (с. 112). | знову ж таки синергетичний п!дх1д

дозволяе авторш1 д|йти висновку, що зм|на модел1 механ1зму функц|онування
громадсько| думки залежить в!д сп|вв1дно1пення хаосу | порядку в сиотем1.

|1ан1 €тариковоька вд.ш|о рез}ому€' що фомадська думка формусться як

св|домо так | стих|йно, вид|ляс основн| зовн!тпн! ! внутр!тпн1 чинники

стих|йного формування, структурус внутр!тпн| нинники, як| пов'язан1 |з

сусп|льного св1дом|стго. Биявлено, ||]Ф з! зб|льгшенням моэкливостей

вираження щомадсько| думки' засоб|в 1нформув ання' розвивасться
сусп|льство сг{оживання та довол| активно розповсгоджуеться оимулятивна

1нформаш|я, постправда.

Ёоваторським е п|дх|д до проблеми взасмозв'язку держави та

громадянського сусп|льства в контекст! функц1онування щомадсько| думки в

}кра!н1, що розкривасться у Розд|л1 3. Флена Флександр1вна досл|дкус етапи

становлення громадянського сусп1льства' п1дн1мас проблематику !стини та
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неправди, дом|нування владнот позиц|т, що бажас макоим€ш1ьно контрол}овати
громадську думку. 3 |нтшого боку, характеризус суч асний стан щомадсько|
думки в 9кра|н| як байдужий, агтатичний з порушеним механ|змом

функц|онування; констатус низький р|вень громадянсько| компетентност1,

соц|ально| в1дпов!дальност|, громадянських ц|нностей 1&, як ре3ультат
посилення розриву м1ж рештьним соц|альним буттям та |деальними образами

у сусп|льн|й св|домост1 (с. 158), що в подаль1]]ому призведе до нарощування
сусп|льно| кризи. !ан1 висновки дозволя}оть дисертантц1 декларувати' що в

укра|нському сусп1льств| розвиваеться дисипативна та деспотична модел|

функц|онування громадянсько| думки.

{исертантка зд|йснила у сво|й робот! вдал} спробу охарактеризувати
наг!рями оптим1зац|| взасмозв'язку держави | громадянського сусп1льства,
систематизутони ?х у 8 пункт|в (с. 179-1в1) | наголош{ус на необх1дност|

формування саме державницько-1нституш!йних та громадянсько_

самоорган1зац|йних детерм1нант, як| конкретизус та уточн}о€, 1!Ф тако)к
можна вважати вда.,тим досягненням роботи.

€туп!нь обгрунтованост! та достов!рност! наукових поло}кень'
висновк!в ! рекомендац!й, сформульованих в дисертац![. [ауков1
положення' висновки 1 рекомендац|] дисертац1йно| роботи е обгрунтованими
та достов1рними, що забезг|ечусться завдяки конкретн!й |дентиф1кац1| теми'
об'скта й предмета' конкретн1стго шостановки наукових завдань' адекватному
завданням досл1дхсення методолог|чним фундаменту. !остов1рн|сть та
о0грунтован1сть отриманих результат1в досягнута завдяки критичному
анал|зу велико| к|лькост1 (2в2 пункти) наукових праць в|тчизняних та
заруб|жних автор1в, апробац1сто у 12 наукових працях.

Ёаукове 3начення дисертац!йно[ роботи полягас у роз1ширенн! та
поглибленн1 наукових знань в соц1ально-ф1лософськ1й теор|| шро феномен
громадсько| думки та взасмозв'язок держави | громадянського сусп1льства

опосередкований ним.
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|!рактинне значення дисертац!йпло[ .роботи. Результати

диоертац|йного досл1д>кення сг|рия}оть б1.гтьшл глибокому 1 детальному
осмисленн1о сучасних соц|ально-пол1тинних, соц!о-культурних процео1в в

укра|нському сусп1льств!, комплексному погляду на шроцеси формування'
кристал13ац11 щомадянського сусп|льства на |шляху до правово? держави.
?ому, отриман| ре3ультати можуть бути використан| для розробки соц1о-

пол|тинно[, соц|ально| стратег1| рег|онального розвитку. |[ракт ична
знанущ1сть дисертац|йного досл1дження визначаеться тим' що його

результати допомага}оть визначити державницько_1нституц1йн1 та

громадянсько_самоорган1зац|йн! детерм1нанти оптим1зац1] взасмозв'язку

укра|нсько| дерх<ави та ![ щомалянського сусп!льства' а) в1дтак, зробити цей
зв'язок максимально корисним для майбутнього розвитку !кра|ни.

|[овнота викладення матер!ал!в дисертац!| в публ!кац!ях. Ёалежний

р|вень обгрунтованост| наукових положень та результат|в, висновк1в,

рекомендац|й, шо сформульован1 в дисертац1|, забезпечусться достатнього
геощаф|е}о та велико}о к1льк|стто напрям|в в апробац1| отриманйх результат1в
на науково-практичних конференц1ях, у тому числ| й м1жнародних. Фсновн1

ре3ультати дисертац|| висв1тлено у 12 наукових працях, з них 7 статей

опубл1ковано у наукових фахових виданнях з ф!лософ1| та 5 _ у матер1алах

тез допов|дей.

[дегптичн!сть зм!сту автореферату й основних поло)кень дисерташ![.
} автореферат1 на належному р1вн! представлен! основн| науков| результати
досл1дження дисертац1йно| роботи; в1добра>кено науков1 положення' що
виносяться на захист' новизна' практичне значення' висновки та

рекомендац||.

{искус!йн! поло)кення' заува}кення та шобаэкання |цодо

дисертац!йно| роботи.

Разом з тим дисертац1| притамантт1 деяк| ттедол1ки:
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1о-першае, зважа}очи на тему дисертац|| к<Феномен щомадсько| думки:
взасм0зв'язок дер}кави 1 щомадянського сусп1льства>>, мас певну
дискус!йн|сть спроба дисертантки у п1дрозд|лах 1 . 1 . просл|дк увати генезу

ф1лософського ((осмиолення феномена громадсько1 думки як прояву
взаемозв'язку держави | громадянського оусп1льства>>, 2.\. досл1дити
законом|рност1 становлення та функц|онування щомадсько| думки та у
п1дрозд1л| 2.2. вивчати механ|зми функц1онування громадсько| думки,
почина}очи з 1стор1| €тародавн|х час|в. Ад:ке, розум|ння щомадсько| думки у
сучасному контекст! виникас т1льки в Ёовий нас, форму€ться з 18 стор|ччя та
активно г]очинас вивчатись наприк!нц1 19 стор1ння. Б1льш-т1сть найв!дом!гших

досл1дник|в проблематики щомадсько1 дуки акценту}оть увагу на тому' що
вона виникас 1з актив|зац!сто рол1 середнього класу (Ф. [ольцендорф), з

вплив (реальний чи потенц1йний)

значущу власну пол1тинну точку

зб1льтпенням рол! громадськост!,

на провладну шозиц|то, тобто, ма}оть

зору (ю. [абермас), в ретпт| ре1пт' !з

яка проявлясться завдяки взаемод||

формування певно? категор|| сусп|льства осв!чених лтодей, як| матоть певний

сусп1льства 1 влади через засоби масово| |нформаш!?, що характерно т|льки
для Ёов1тньо| !стор||. 1а й сама авторка в}ке у другому розд1л| свого

досл1дження стве!А)куе, що остаточне в|докремлення щомадсько| думки в!д

держави в|дбулось у Бовийчас (с. 123), що виклика€ г[евн! сумн1ви щодо !:

1снування в чистому вигляд1 до цього пер1оду | позбавляс актуальност1

розглядати |стор1}о з прадавн1х час|в.

1о-ёруее, як лог1нне продов)кення до пер1шого дискус1йного моменту'
на на1шу А}мку, дисертац|йне досл1д>кення т!льки б вищало, якби не було

дещо перенасиченим зайвими |сторинними деталями та елементами
(наприклад, функц!онування громадсько| думки у €тародавньому €ход1,

Античн!й [рец1?' Римськ1й 1мпер|?, середньов!чтт|й €вроп!). 9ерез бажання

охопити всто |стор|то сусп1льства втрачено певний |панс б1ль:п приск|пливо та

ретельно в рамках одного досл1дження вивчити оунасний етаг{ розвитку
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громадськот думки на якому й

розд!л1 роботи.

9

сконцентровано увагу дисертан тки у третьому

[1о-тпретпс, вимагас

концепту громадянського сусп!льства. Ёа стор1нках свого
досл1д)кення авторка активно використовус
(громадськ1сть>>, (громади) 1 |х детальн1гша диференц!ац1я
думку доречно}о.

доопрац}овання леф1н1тивний аспект щодо

дисертац!йного

((громадянське)'

6ула б на на11]у

!/о-чеупвер7пе' зауваження масмо висловити у вигляд1 побажання до
подаль1]]ого соц1ально-ф1лософського г{о1пуку дисертантки у проблематиц1
даного досл1д>кення' А саме _ неймов1рно ц1кавим та !нновац1йним було б
посднання анал!зу громадсько? думки сучасного укра|нського сусп1льства з
ун1кальними особливостями укра|нсько| мент€ш|ьност|, що на
1ррац|ональному р1вн1 активно вплива}оть на особливост1 як формування
громадсько| думки в }кра!н1, так 1 на формування | розвиток щомадянського
сусп|льства' а найвахслив|гше можуть ви3начати ун!кальн! механ1зми
оптим1зац|] взасмод1| укра|нсько| держави та !1 щом адян.{о рен!' сама Флена
Флександр1вна у Розл1л| 2 (о.9в-103; 131) акценту€ увагу на емоц1 йн]й та
вольов|й компонент! громадсько| думки, що лог!чно 1нсп!р}с до потпуково|
досл1дницько| ро6оти в цьому напрямку у Розд1л1 3.

Бисловлен| зауваження 1 побаж ання не примен1пу}оть загально|
г:озитивно| оц1нки дисертац|йно| роботи' ]т теоретинно| ц!нност1 та
практинно? знанущост1. Фсновн| науков! пол0ження та висновки
принципових заперечень не виклика}оть.

3агальний висновок. {исертац1йна робота €тариковсько| Флени
Флександр|вни на тему <<Феномен громадсько? думки: взасмозв,язок дер)кави
| громадянського сусп1льства> е завер1леним' самост1йним науковим
досл1дженням з актуально1 соц!ально-ф|лософсько| теми. Робота представляс
ряд теоретико_методолог1чних

можлив!сть поглиблено ро3крити

розробок та рекомендац|1, як1 да}оть

соц1ально-ф1лософський зм1ст феномена
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громадськот думки' вир|1пу}оть серйозне наукове завдання щодо визначення

детерм|нант оптим1зац|? взаемозв'язку держави 1 громадянського сусп|льства
з мето1о його гармон|зац1|, як запоруки под€ш1ь|шого розвитку громадянського
сусш|льства в 9кра?н|. !исертап1я в|дпов1дае пп. 9,\1, |2, 13 <[{орядку
присудх{ення наукових стушен1в>>, затвердженого постановами каб!нету
Р1|н1стр1в }кра|ни в1д 24 липня 20].3р. .}ю567 з! зм|нами затверд)кеними

|{остановами 1{аб|нету й1н1отр!в }кра|ни в1д 19 серпня 2015 р. .,\э 656, в1д 30

Ф}дня 20]:5 р. м1159 та в1д 27 червня 2016 р. м567, а 1? авторка'
€тариковська Флена Флександр!вна' заслуговус на присуд)кення наукового
ступеня кандидата ф1лософських наук за спец1альн|стго 09.00.03 _ соц!альна

ф1лософ|я та ф|лософ1я |стор|?.

Фф1ц1йний опонент:
кандидат ф|лософських наук' до_

доцент кафедри сусп1льних
3апор1зького дерх{авного
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3! [ ||А!]лй\ ?| вЁРджую
}{зч. в.ддму кадр|в 3апор|зького
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