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Передмова

В демократичному суспільстві нормою є постійно зростаюча 
соціально-політична активність громадян, потяг широких мас 
населення до укріплення засад місцевого самоврядування, до 
громадської самоорганізації, до захисту прав і свобод людини. 
Зокрема в Україні помітного поширення набувають сьогодні про-
цеси етнічного самовизначення та водночас національної інте-
грації, прагнення укріплення державної незалежності і водночас 
включення в систему євроінтеграції тощо.

 Відчутну роль у здійсненні всіх цих процесів відіграє такий 
феномен суспільної свідомості, як громадська думка, котра є 
важливим соціальним інститутом та атрибутом громадянського 
суспільства. Вона постає як вияв суспільної свідомості у формі 
надіндивідуальних суджень й установок, пов’язаних з оцінками 
певних суспільно значимих подій та явищ дійсності, пропозиція-
ми вирішення або й вирішенням найрізноманітніших соціальних 
проблем. Громадська думка перетворюється в сучасному сус-
пільстві на потужну впливову силу, вивчення якої уможливлює 
її розуміння як не тільки важливого, але й досить складного яви-
ща суспільно-політичного життя сучасних демократичних сус-
пільств. 

Актуалізація проблем дослідження громадської думки по-
в’язана з потребою перетворення її суб’єкта на потенційного 
партнера влади, орієнтованого на відстоювання суспільних ін-
тересів через конструктивний рівноправний діалог суб’єктів 
громадської думки та владних інституцій, уможливлений за-
вдяки реальному інформаційному плюралізмові, диверсифікації 
джерел інформування громадян, розвитку засад громадянського 
суспільства. На думку іспанського філософа X. Ортеги-і-Гассета, 
«закон громадської думки – це закон всесвітнього тяжіння у 
царині політичної історії», що особливо справедливо стосовно 
суспільно-історичних процесів ХХ та ХХІ ст., коли громадська 
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думка утверджується як потужний інститут легітимації публічної 
влади та неодмінний атрибут демократії. 

З іншого боку, у демократичному суспільстві проблема влади, 
що є найважливішою у політиці, вирішується через процеси вза-
ємодії та протистояння соціальних класів, прошарків, політичних 
партій та громадських організацій і об`єднань, їхніх лідерів, елі-
тарних груп суспільства тощо. При цьому у якості кульмінації 
всіх цих процесів інтеграції, протистояння, дезінтеграції поста-
ють політичні вибори. 

У сучасній Україні великої актуальності набуває перетворен-
ня виборчого процесу на об’єкт політико-правового, соціокуль-
турного, соціологічного, морально-етичного та інших напрямків 
дослідження. Відповідно до виборчої проблематики звертаються 
спеціалісти різного фаху, як от: правознавці, політологи, соціо-
логи, психологи, журналісти та інші. При цьому, щодо, зокрема, 
електоральних соціологів, то в їхньому середовищі до сьогодні 
панує переконання, що їхні вибіркові періодичні опитування гро-
мадян-виборців єдино і є засобом виявлення громадської думки 
під час виборів. Але рівень розробленості на сьогоднішній день 
двох галузевих соціологій – соціології громадської думки та елек-
торальної соціології – дозволяє ставити під сумнів вищезазначені 
переконання електоральних соціологів. З цією обставиною якраз 
і пов’язана тема даного дисертаційного дослідження. 

В західній науковій традиції вивченням громадської думки 
займались Г. Тард, Ф. Гонцельдорф, У. Ліппман, Дж. Цаллер, 
Е. Ноель-Нойман, П. Бурдьє, П. Шампань, які розкрили її вплив 
на функціонування політичної системи, комунікаційну природу 
самої громадської думки, етапи формування громадської думки 
та чинники, що на них впливають. Значний внесок в дослідження 
громадської думки як соціально-психологічного феномену зро-
били російсько-радянські вчені В.С. Коробєйніков, Б.А. Грушин, 
М.К. Горшков, Ю.О. Левада, А.К. Уледов та сучасні російські 
науковці В.М. Герасимов, Д.П. Гавра, В.А. Михайлов, Л.Н. Ко-
роткова, А.М. Корванов, Н.Г. Ігнатов, С.І. Матков та інші. Ними 
зокрема було виявлено механізми формування громадської дум-
ки, вплив на них різних суспільно-політичних, економічних та 

ду ховно-культурних чинників, зокрема: типу політичного ре-
жиму, ролі засобів масової інформації; окреслено суспільні 
функції громадської думки, описано процедури соціологічного 
вив чення громадської думки. Серед українських вчених – пред-
ставників соціології громадської думки – слід передусім назвати 
В.Л. Оссовського, Ю.П. Сурміна, В.А. Полторака, О.В. Нельгу, 
В.А. Матусевича, М.В. Туленкова, які вивчали сутність громад-
ської думки, еволюцію підходів до її розуміння, її статичну та ди-
намічну структуру, чинники формування та вплив на діяльність 
різних суспільних інститутів в Україні. 

Питаннями формування громадської думки під час виборчих 
кампаній та проблемами електоральної поведінки західні журна-
лісти, політики та представники різних наукових шкіл і напрям-
ків почали цікавитись ще з першої половини минулого століття. 
Значний внесок в розробку даної проблематики здійснили до-
слідники громадської думки (Дж. Геллап, У. Ліппман, П. Лазарс-
фельд, Б. Берельсон, Е. НоельНойман, П. Шампань) та електо-
ральної поведінки (П. Данліві, Ф. Конверс, С. Ліпсет, С. Роккан, 
Х. Хімельвейт, М. Фіоріна). В Україні теоретичне осмислення 
даних питань здійснюється в руслі електоральної соціології, при-
кладної політології, політичної психології такими дослідника-
ми, як О.І. Вишняк, О.В. Нельга, В.Л. Оссовський, В.І. Паніотто,  
В.А. Полторак, Л.О. Кочубей, В.Й. Варій, В.М. Бебик та ін. Важ-
ливого теоретико-методологічного значення набуває проблема 
всебічного дослідження суб’єкта електоральної громадської дум-
ки задля створення оптимальних умов для її формування. 

Збором як соціологічної, так і полстерівської інформації в на-
шій країні займаються, соціологічна служба Центру економіч-
них та політичних досліджень імені О.Разумкова (А.С. Биченко), 
фонд «Демократичні ініціативи» (директор – І.Е. Бекешкіна) та 
фірма «Юкрейніан соціолоджи сервіс» (керівник – О.І. Вишняк), 
Центр соціальних і маркетингових досліджень SOCIS (генераль-
ний директор – М.М. Чурилов), Київський міжнародний інститут 
соціології (генеральний директор – В.І. Паніотто) та інші. 

Вперше саме поняття електоральної громадської думки та її 
пояснення подано в роботах О.В.Нельги, який розглядає дина-
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мічну структуру електоральної громадської думки через призму 
виборчого законодавства та аналізу політико-комунікативних ви-
борчих практик. 

Отже, актуальним є завдання виокремлення електоральної 
громадської думки як спеціального об’єкта соціологічного аналі-
зу, що зумовлюється насамперед її важливістю в контексті транс-
формації українського суспільства, та вивчення не лише політи-
ко-правового аспекту виборчого процесу, але насамперед його 
стадій як етапів формування електоральної громадської думки.

роЗдІЛ 1 
 

ГромадСЬКа дУмКа ЯК ФеНомеН СУСПІЛЬНоЇ 
СвІдомоСТІ Та СоЦІаЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

1.1. Статична структура громадської думки

Незважаючи на те, що роль громадської думки в політичних, 
соціально-економічних, культурних та інших соціальних сферах 
неможливо переоцінити, у зарубіжній та вітчизняній науці досі не 
вироблено усталеної традиції щодо структури громадської дум-
ки. Західні дослідники громадської думки акцентують увагу пе-
реважно на динаміці формування та функціонування громадської 
думки в системі суспільно-політичних відносин. Навіть фунда-
тор вітчизняної соціології громадської думки В.Л. Оссовський в 
своїх працях лише побіжно торкався даної проблеми, хоча інші 
дослідники розглядали це питання в своїх дослідженнях громад-
ської думки. 

Російський дослідник громадської думки М.К. Горшков в сво-
їй праці «Громадська думка: історія і сучасність» підкреслював 
суб’єкт-об’єктну обумовленість феномену громадської думки, 
при цьому суб’єктом постає народ як носій соціальних інтересів 
та єдиний, на думку автора, справжній суб’єкт історичних змін, а 
об’єктом – проблеми та питання, що його хвилюють [53, с. 180-
186]. Серед об’єктів громадської думки прийнято розрізняти 
факти, події, явища, процеси навколишнього природного се-
редовища, а також об’єктивної та суб’єктивної дійсності [53, с. 
199-200] (детальніше про це мова піде в підрозділі 1.1.3 даного 
дослідження).  

Український вчений В.А.Полторак, підкреслюючи суб’єкт-
об’єктну детермінованість структуру громадської думки, допо-
внює її елементами, що забезпечують зв’язок між ними – канала-
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