


 
 
 
 
 



 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 

Характеристика 
дисципліни за формами 
навчання 

денна заочна 
«Громадська думка» 
Курс 1 1 
Семестр 2 2 
Обсяг кредитів 4 4 
Обсяг годин, 

в тому числі: 
120 120 

Аудиторні 68 4 
Модульний контроль   
Семестровий контроль   
Самостійна робота 52 116 
Форма семестрового контролю екзамен екзамен 
 
2. Статус дисципліни: обов'язкова  
 
3. Метою курсу «Громадська думка» є ознайомити студентів із 

загальнометодологічною дефініцією “громадської думки”, її історичним 
генезисом, сутністю, об’єктом, предметом тощо.  

Завданнями курсу «Громадська думка» є: 

 розкриття історичного генезису та еволюції громадської думки; 

 визначення сутності громадської думки та її значущості у викладанні 

соціогуманітарних дисциплін; 

 сучасне бачення громадської думки як соціального явища; 

 розкриття сутності суб’єктивних та об’єктивних відносин у теорії та 

практиці громадської думки; 

 пояснення місця і ролі основних функцій громадської думки в 

соціальному житті суспільства; 

 забезпечення методики аналізу стану громадської думки в сучасних 

соціокультурних умовах українського суспільства. 
 
4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Після вивчення курсу студенти будуть:  

- знати сутність феномену громадської думки, розуміти місце і роль 

громадської думки в соціальному житті суспільства, тенденції її розвитку та 

фактори, що впливають на її генезис. 

- вміти використовувати методики аналізу стану громадської думки в 

сучасних соціокультурних умовах українського суспільства. 

 
Загальні компетентності: 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 



закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;  

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання 

конфліктів.  

- здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-

етичних норм поведінки. 
 
 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1 «Історичний генезис поняття “громадська 

думка”» 

Тема 1. Еволюція розвитку 

громадської думки  

7 4 2 - - - 1 

Тема 2. Сутність, предмет та 

об’єкт громадської думки 

7 2 1 - - - 4 

Тема 3. Основні підходи до 

аналізу стану громадської думки 

6 2 1    3 

Тема 4. Функціонування 

громадської думки: основні функції 

6 2 2    2 

Тема 5. Шляхи та умови 

становлення і розвитку української 

громадської думки 

7 2 2    3 

Тема 6. Громадська думка у 

взаємодії з діяльністю громадських 

організацій 

7 2 2    3 



Модульний контроль   

Разом 40 14 10 - - - 16 

Змістовий модуль 2 «Роль і значущість навчальної дисципліни 

“Громадська думка” у викладанні соціогуманітарних дисциплін» 

Тема 7. Актуальні проблеми 

сучасних соціогуманітарних 

дисциплін 

6 2 1 - - - 3 

Тема 8. Глобалізаційні та 

інтеграційні процеси в сучасному 

соціумі 

6 2 1 - - - 3 

Тема 9. Громадська думка у 

взаємодії зі станом розвитку 

соціуму 

7 2 1 - - - 5 

Тема 10. Особливості 

функціонування громадської думки 

на різних етапах розвитку 

суспільства 

7 2 2 - - - 3 

Тема 11. Проблеми розвитку 

громадської думки 

7 2 2 - - - 3 

Тема 12. Соціологічні та 

психолого-педагогічні аспекти 

розвитку громадської думки 

7 4 2    1 

Модульний контроль   

Разом 40 14 8 - - - 18 

Змістовий модуль 3 «Методика аналізу стану громадської думки: 

проблеми і перспективи» 

Тема 13. Соціологічний аналіз 

громадської думки 

8 2 2 - - - 4 

Тема 14. Політико-правовий 

аспект громадської думки 

8 2 2    4 

Тема 15. Психолого-

педагогічні особливості розвитку 

громадської думки 

8 2 2    4 

Тема 16. Комунікації та їх роль 

у розвитку громадської думки 

8 2 2    4 

Тема 17. Технології вивчення 

та аналізу стану громадської думки 

8 4 2    2 

Модульний контроль   

Разом 40 12 10    18 

Усього 120 40 28 - - - 52 

 

 

 

 

 

 



 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1 «Історичний генезис поняття “громадська 

думка”» 

Тема 1. Еволюція розвитку 

громадської думки  

7   - - - 7 

Тема 2. Сутність, предмет та 

об’єкт громадської думки 

7 1  - - - 6 

Тема 3. Основні підходи до 

аналізу стану громадської думки 

6 1     5 

Тема 4. Функціонування 

громадської думки: основні функції 

6      6 

Тема 5. Шляхи та умови 

становлення і розвитку української 

громадської думки 

7      7 

Тема 6. Громадська думка у 

взаємодії з діяльністю громадських 

організацій 

7      7 

Модульний контроль   

Разом 40 2  - - - 38 

Змістовий модуль 2 «Роль і значущість навчальної дисципліни 

“Громадська думка” у викладанні соціогуманітарних дисциплін» 

Тема 7. Актуальні проблеми 

сучасних соціогуманітарних 

дисциплін 

6   - - - 6 

Тема 8. Глобалізаційні та 

інтеграційні процеси в сучасному 

соціумі 

6   - - - 6 

Тема 9. Громадська думка у 

взаємодії зі станом розвитку 

соціуму 

7  1 - - - 7 

Тема 10. Особливості 

функціонування громадської думки 

на різних етапах розвитку 

суспільства 

7   - - - 7 

Тема 11. Проблеми розвитку 

громадської думки 

7   - - - 7 



Тема 12. Соціологічні та 

психолого-педагогічні аспекти 

розвитку громадської думки 

7      7 

Модульний контроль   

Разом 40   - - - 40 

Змістовий модуль 3 «Методика аналізу стану громадської думки: 

проблеми і перспективи» 

Тема 13. Соціологічний аналіз 

громадської думки 

8   - - - 8 

Тема 14. Політико-правовий 

аспект громадської думки 

8      8 

Тема 15. Психолого-

педагогічні особливості розвитку 

громадської думки 

8      8 

Тема 16. Комунікації та їх роль 

у розвитку громадської думки 

8 1     7 

Тема 17. Технології вивчення 

та аналізу стану громадської думки 

8 1     7 

Модульний контроль   

Разом 40 2     38 

Усього 120 4  - - - 116 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Історичний генезис поняття “громадська думка” 

 

Феномен "громадська думка" належить до числа тих соціальних явищ, 

котрі привертають увагу мислителів з давніх-давен. Адже його по праву 

називають відображенням реального "соціального настрою" суспільства, 

спільноти, людини. Сила громадської думки, її активна дія та діяльність 

суб'єктів історичного процесу чи інституцій визнавалася завжди, в усі часи. 

Перші чутки, а значить визнання даного феномену в "суспільному" 

повсякденні, з'явилися в Англії у ХІІ ст. (Особливу роль відіграв англійський 

державний діяч та письменник Дж. Солсбері).  

Великий мислитель, філософ Макіавеллі в своїх працях особливо 

вказував на виняткову важливість даного феномену. Загальноприйнятим 

поняттям "громадська думка" стала наприкінці XVII ст. Німецький філософ Г. 

Гегель один із перших всебічно почав вивчати цей феномен, виділивши в ньому 

ряд структурних елементів: умови існування, його зміст, носій громадської 

думки, характер судження, співвідношення загальної та особливої суспільної 

думки. 

Щодо природи громадської думки, то вона відображає реальний стан 

суспільної свідомості, інтереси, настрої і почуття класів і соціальних груп 

суспільства в той чи інший історичний час. 

 

 



 

Змістовий модуль ІІ. Роль і значущість навчальної дисципліни 

“Громадська думка” у викладанні соціогуманітарних дисциплін 

 

Одним з найважливіших напрямів дослідження соціології політики є 

дослідження громадської думки, яка є виразом відповідних політичних 

установок та організацій, індивідів, груп, аналіз політичних партій, їхнього 

складу, політичних інтересів, а також аналіз виборчої системи, поведінки 

виборців залежно від роду заняття, прибутків, класової та релігійної 

приналежності.  

Громадська думка і суспільна свідомість перебувають у складних 

взаємозв'язках і відносинах. Структура реального змісту суспільної свідомості 

досить складна. В ній можна виділити кілька форм, як правило, це: політичні 

ідеї, правова свідомість, мораль, наука, мистецтво, релігія, філософія та ін. 

 

Змістовий модуль ІІІ. Методика аналізу стану громадської думки: 

проблеми і перспективи 

 

На функціонування суспільної думки можна цілеспрямовано впливати як 

завдяки науковому її формуванню, що передбачає забезпечення перетворення 

вербальної поведінки на реальну і маніпулювання нею, так і шляхом 

нав'язування людям такого ставлення до актуальних проблем дійсності, яке 

відповідає лише інтересам суб'єкта, генератора даної думки. 

Суспільною думкою постійно маніпулюють різні політичні суб'єкти. 

Політики, бажаючи досягти своїх цілей, видають власні інтереси за інтереси 

широких мас, як правило, спираються на "своїх" дослідників суспільної думки, 

які добре ознайомлені із "закулісною кухнею" її генерації. 

Вивчення цього феномену соціологічними методами дозволяє вловити (за 

умови об'єктивного аналізу), найменші відтінки, тенденції, зміни, вивчити 

реальну розкладку політичних сил. 

З початку 90-х років, у зв'язку з реформуванням політичної системи, 

економічних відносин в Україні, тематика досліджень громадської думки більш 

спрямована на вивчення електоральної поведінки громадян, виявленню їх 

оцінок, діяльності владних структур, популярності різних партій, рухів. Більш 

конкретно це досліджує нова соціологічна галузева дисципліна - "електоральна 

соціологія" ("соціологія виборчих процесів") та інші суміжні дисципліни. 

 

 

Плани лекцій 

 

Тема 1. Еволюція розвитку громадської думки 

 

1. Генезис громадської думки як історичного явища, яке властиве усім 

історичним етапам.  

2. Розкриття загальної сутності поняття “громадська думка”.  

3. Характеристика загальноприйнятого поняття “громадська думка” (18–19 ст.).  



4. Вивчення громадської думки як стану масової свідомості в оцінках і 

ставленні до конкретних соціальних явищ і процесів, як “знання” масово 

виражених індивідуальних оцінок і позицій. 

 

Література [1; 3; 12] 

 

Тема 2. Сутність, предмет та об’єкт громадської думки 

 

1. Громадська думка як тимчасовий стан суспільної свідомості. 

2. Предмет і об’єкт громадської думки  

 

Література [2; 19; 26; 34] 

 

Тема 3. Основні підходи та принципи до аналізу стану громадської думки 

 

1. Підходи — системний, діяльнісний, культурологічний, акмеологічний тощо.  

2. Принципи — демократичності, альтернативності, громадського консенсусу, 

технологічності тощо. 

 

Література [33; 38; 39] 

 

Тема 4. Функціонування громадської думки: основні функції 

 

1. Функція як категорія, яка відображає процес існування і розвитку об’єкта, 

його роль і місце у цьому процесі, значення для інших об’єктів реальної 

дійсності.  

2. Функціонування громадської думки та ефективність її існування, ступінь 

реалізації її характеристик.  

3. Функції — директивна, консультативна, експресивна. 

 

Література [30–32] 

 

Тема 5. Шляхи та умови становлення і розвитку української громадської 

думки 

 

1. Ефективність функціонування громадської думки як перехід від вербальної 

до реальної поведінки. 

2. Шляхи цілеспрямованого впливу на функціонування громадської думки — 

маніпулювання нею; наукове її формування. 

3. Умови сприяння зростанню громадської думки в Україні. 

 

Література [8; 10; 12; 14] 

 

Тема 6. Громадська думка у взаємодії з діяльністю громадських організацій 

 

1. Взаємовідносини держави і громадянського суспільства.  

2. Нормативно-правова база діяльності громадських організацій в Україні.  



3. Види громадських організацій — урядові та неурядові; комерційні 

(прибуткові); некомерційні (неприбуткові). 

4. Громадська організація як легітимна недержавна організація. 

 

Література [3–7] 

 

Тема 7. Актуальні проблеми сучасних соціогуманітарних дисциплін 

 

1. Розвиток соціогуманітарних дисциплін. 

2. Наслідки реформування підсистем суспільства. 

3. Сучасні соціогуманітарні дисципліни як сучасна гуманітарна сфера 

суспільства, де реалізує свої можливості людина. 

 

Література [2–6] 

 

Тема 8. Глобалізаційні та інтеграційні процеси в сучасному соціумі 

 

1. Глобалізаційні та інтеграційні процеси в сучасному соціумі як шлях до 

порозуміння та консенсусу: проблеми, пошуки, завдання. 

2. Розвиток та трансформація громадської думки в умовах сучасних 

глобалізаційних та інтеграційних процесів. 

 

Література [18; 19; 25] 

 

Тема 9. Громадська думка у взаємодії зі станом розвитку соціуму 

 

1. Громадська думка як специфічний прояв свідомості і поведінки людей.  

2. Основні поняття та категорії громадської думки. 

 

Література [17; 18; 20; 23] 

 

Тема 10. Особливості функціонування громадської думки на різних етапах 

розвитку суспільства 

 

1. Етапи розвитку суспільства і  громадської думки. 

2. Дослідження актуальних суспільнозначущих проблем, подій, процесів, явищ 

тощо. 

 

Література [25; 27–29] 

 

Тема 11. Проблеми розвитку громадської думки 

 

1. Внутрішні і зовнішні механізми функціонування громадської думки.  

2. Процес ідентифікації інтересів особистості з інтересами інших людей, 

спільнот, суспільства. 

 

Література [30–32] 



 

Тема 12. Соціологічні та психолого-педагогічні аспекти розвитку 

громадської думки 

1. Соціологічні та психолого-педагогічні аспекти розвику громадської думки як 

вивчення виникнення та механізмів функціонування громадської думки 

2. Вплив соціальних, психологічних чинників на зміст та визначення місця  в 

соціальному житті суспільства громадської думки. 

 

Література [33; 34; 36; 38] 

 

Тема 13. Соціологічний аналіз громадської думки 

 

1. Соціологія громадської думки як галузь соціології. 

2. Вивчення змісту проявів громадської думки та активності її функціонування 

в суспільстві. 

3.  Загальносуспільні й специфічні чинники, що визначають зміст суджень 

громадської думки  

 

Література [40; 41; 47] 

 

Тема 14. Політико-правовий аспект громадської думки 

 

1. Чинне законодавство і нормативні документи, які регулюють стан, 

функціонування та перспективи розвитку громадської думки. 

2. Відповідність нормативно-правових засад громадської думки існуючим 

сучасним законодавчим нормам. 

 

Література [10–12; 14] 

 

Тема 15. Психолого-педагогічні особливості розвитку громадської думки 

 

1. Ефективність формування громадської думки  

2. Управління громадською думкою в процесі реалізації основних психолого-

педагогічних особистостей людини. 

 

Література [17; 19; 23; 26] 

 

Тема 16. Комунікації та їх роль у розвитку громадської думки 

 

1. Інформаційно-комунікаційні технології як сукупність методів виробничих 

процесів.  

2. Система збору, оброблення, збереження та використання інформації в 

інтересах її поширювачів і споживачів. 

3. Взаємозв’язок зазначеного зі станом та перспективами розвитку 

громадської думки. 

 

Література [32; 33; 42; 47] 



 

Тема 17. Технології вивчення та аналізу стану громадської думки 

 

1. Технології вивчення та аналізу стану громадської думки. 

2. Сукупність засобів, методів і прийомів формалізованого та організованого 

впливу на громадську думку людей. 

 

Література [18; 26; 28; 30] 
 

 

Плани семінарських занять 

 

Змістовий модуль І. Історичний генезис поняття “громадська думка” 

 

Тема 1. Еволюція розвитку громадської думки 

1. Генезис громадської думки як історичного явища, яке властиве усім 

історичним етапам.  

2. Розкриття загальної сутності поняття “громадська думка”.  

3. Характеристика загальноприйнятого поняття “громадська думка” (18–19 ст.).  

4. Вивчення громадської думки як стану масової свідомості в оцінках і 

ставленні до конкретних соціальних явищ і процесів, як “знання” масово 

виражених індивідуальних оцінок і позицій. 

Література [1; 3; 12] 

 

Тема 2. Сутність, предмет та об’єкт громадської думки 

1. Громадська думка як тимчасовий стан суспільної свідомості. 

2. Предмет і об’єкт громадської думки  

Література [2; 19; 26; 34] 

 

Тема 3. Функціонування громадської думки: основні функції 

1. Функція як категорія, яка відображає процес існування і розвитку об’єкта, 

його роль і місце у цьому процесі, значення для інших об’єктів реальної 

дійсності.  

2. Функціонування громадської думки та ефективність її існування, ступінь 

реалізації її характеристик.  

3. Функції — директивна, консультативна, експресивна. 

Література [30–32] 

 

Тема 4. Громадська думка у взаємодії з діяльністю громадських організацій 

1. Взаємовідносини держави і громадянського суспільства.  

2. Нормативно-правова база діяльності громадських організацій в Україні.  

3. Види громадських організацій — урядові та неурядові; комерційні 

(прибуткові); некомерційні (неприбуткові). 

4. Громадська організація як легітимна недержавна організація. 

Література [3–7] 

 



Змістовий модуль ІІ. Роль і значущість навчальної дисципліни “Громадська 

думка” у викладанні соціогуманітарних дисциплін 

Тема 5. Актуальні проблеми сучасних соціогуманітарних дисциплін 

1. Розвиток соціогуманітарних дисциплін. 

2. Наслідки реформування підсистем суспільства. 

3. Сучасні соціогуманітарні дисципліни як сучасна гуманітарна сфера 

суспільства, де реалізує свої можливості людина. 

Література [2–6] 

 

Тема 6. Громадська думка у взаємодії зі станом розвитку соціуму 

1. Громадська думка як специфічний прояв свідомості і поведінки людей.  

2. Основні поняття та категорії громадської думки. 

Література [17; 18; 20; 23] 

 

Тема 7. Особливості функціонування громадської думки на різних етапах 

розвитку суспільства 

1. Етапи розвитку суспільства і  громадської думки. 

2. Дослідження актуальних суспільнозначущих проблем, подій, процесів, 

явищ тощо. 

Література [25; 27–29] 

 

Тема 8. Соціологічні та психолого-педагогічні аспекти розвитку громадської 

думки 

1. Соціологічні та психолого-педагогічні аспекти розвику громадської 

думки як вивчення виникнення та механізмів функціонування 

громадської думки 

2. Вплив соціальних, психологічних чинників на зміст та визначення місця  

в соціальному житті суспільства громадської думки. 

Література [33; 34; 36; 38] 

 

Змістовий модуль ІІІ. Методика аналізу стану громадської думки: проблеми 

та перспективи 

Тема 9. Соціологічний аналіз громадської думки 

1. Соціологія громадської думки як галузь соціології. 

2. Вивчення змісту проявів громадської думки та активності її 

функціонування в суспільстві. 

3.  Загальносуспільні й специфічні чинники, що визначають зміст суджень 

громадської думки  

Література [40; 41; 47] 

 

Тема 10. Комунікації та їх роль у розвитку громадської думки 

1. Інформаційно-комунікаційні технології як сукупність методів 

виробничих процесів.  

2. Система збору, оброблення, збереження та використання інформації в 

інтересах її поширювачів і споживачів. 

3. Взаємозв’язок зазначеного зі станом та перспективами розвитку 

громадської думки. 



Література [32; 33; 42; 47] 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 7 7 7 7 6 6 

Відвідування семінарських занять 1 5 5 4 4 5 5 

Відвідування практичних занять - - - - - - - 

Робота на семінарському занятті 5 5 25 4 20 5 25 

Робота на практичному занятті - - - - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

10 1 10 1 10 1 10 

Виконання модульної роботи 10 1 10 1 10 1 10 

Виконання ІНДЗ 30 -  -  -  

Разом -  57  51 - 56 

Максимальна кількість балів:  164 

164:100=1,64. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,64 = загальна 

кількість балів. 

 

 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
 

Самостійна робота над навчальним матеріалом є індивідуальним видом 

роботи на семінарах, конференціях, передбачає виконання практичних завдань 

та контрольних робіт. Вона здійснюється відповідно до навчальних планів, 

навчальної і робочої програм з курсу. 

Метою самостійної роботи студентів є: 

- забезпечення фундаментальної загальноосвітньої та практичної 

підготовки студентів; 

- засвоєння методів самостійного вивчення навчального матеріалу, 

навичок пошуку більш глибоких знань; 

- підвищення ефективності навчального процесу за допомогою організації 

позааудиторного навчання відповідно до особистих здібностей кожного 

студента; 

- оволодіння студентами культурою розумової праці, вмінням 

орієнтуватися у потоці наукової інформації, розвиток незалежності мислення, 

формування власної точки зору на питання, що вивчаються. 

Ефективність самоосвіти, яка є одним із основних методів навчання 

студентів, визначається постійністю, послідовністю і наполегливістю в роботі з 



навчальним матеріалом, здійсненням самоконтролю, систематичністю занять, 

вмінням поєднати практичні навички з теорією. 

Самостійна робота студентів денної форми навчання починається після 

вступної лекції, на якій викладач дає основні рекомендації щодо методики 

самостійного опанування курсом «Громадська думка» 

 

Основними формами самостійної роботи є: 

 робота з підручниками та посібниками; 

 робота з науковою літературою; 

 самостійне вивчення окремих тем і питань до семінарських та 

практичних занять на основі навчальної, монографічної літератури, 

документів, матеріалів, періодичних видань; 

 підготовка реферату; 

 підготовка до аудиторної контрольної роботи;  

 підготовка до консультації з викладачем; 

 підготовка до заліку та екзамену. 

 

Самостійна робота 1 (обсяг 15 годин). 

Тема: «Структура громадської думки» 
Проаналізувати структуру громадської думки за наступним планом: 

1. Сутнісна структура громадської думки: 

- інтелектуальний компонент; 

- емоційний компонент; 

- соціальна оцінка. 

2. Динамічна структура громадської думки: 

- зародження; 

- функціонування; 

- спад; 

- відмирання. 

3. Характеристика сутнісної та динамічної структури громадської думки в 

сучасному українському суспільстві  (на конкретному прикладі). 

 

Самостійна робота 2 (обсяг 15 годин). 

Підготувати доповідь (на власний вибір) на одну із запропонованих тем: 

 

1. Вирішення соціальних проблем за допомогою аналізу громадської думки 

2. Громадська думка та супутні науки. Сфери діяльності 

3. Формування позитивного іміджу шляхом вивчення громадської думки 

4. Прес-конференція як засіб управління громадською думкою громадян 

5. Імідж та репутація як важливий чинник суспільної думки 

6. Соціальна відповідальність як складова іміджу кампанії 

7. Нетрадиційні засоби зацікавлення споживача 

8. Внутрішня комунікація в організації 

9. Методи та прийоми громадської думки в зовнішній політиці 

10. Розвиток громадської думки як науки в Україні 

11. Інтернет та громадська думка 



12. Поняття цільової  громадськості та громадської думки. 

13. Дослідницька та аналітична робота у сфері вивчення громадської думки. 

14. Підрозділ зв’язків з громадськістю у структурі організації. 

15. Історія виникнення та розвитку громадської думки. 

 

Самостійна робота 3 (обсяг 22 години). 

Тема: «Маніпулювання громадською думкою» 

 

Проаналізуйте можливості впливу на громадську думку та маніпулювання нею 

за наступним планом. 

 

1. Дайте відповідь на наступні питання: 

- Яку роль відіграють ЗМІ як регулятор громадської думки? 

- Як ЗМІ впливають на громадську думку? Чи можна вважати синонімічними 

вирази "вплив на громадську думку" і "маніпулювання громадською думкою"? 

- Які фактори обмежують можливості маніпулювання громадською думкою? 

2. Інститут аналізу пропаганди (США) виділив ряд найпоширеніших методів 

маніпулювання громадською думкою, які застосовують ЗМІ: «визначення», 

«блискуча все загальність», «рекомендація», «підтасовування карт», 

«перенесення», «підміна», «зміщення акцентів».  

Охарактеризуйте суть цих методів і наведіть приклади з життя сучасного 

суспільства. 

 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 8 балів 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бал. 
 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 10 балів. 

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Екзамен. 

 



7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 

 

1. Генезис громадської думки як історичного явища, яке властиве усім 

історичним етапам. 

2. Типи громадської думки та її основні властивості. 

3. Особлива роль політологічного дослідження громадської думки в системі 

знання і актуальність її вивчення і застосування. 

4. Сутність громадської думки як «спільної» думки групи. 

5. Загальна характеристика предмету, цілей, завдань, структури та функції 

політологічного дослідження громадської думки. 

6. Особлива роль проблеми «думки» громадян як оціночного судження. 

7. Сучасний рівень розробленості політологічних досліджень громадської 

думки: напрями сучасних досліджень, основні дослідницькі центри. 

8. Визначте сутність природи громадської думки. 

9. Проаналізуйте тенденції та перспективи розвитку політологічного 

дослідження громадської думки. 

10. Обґрунтуйте в чому полягає проблеми думки «громадськості». 

11. Проаналізуйте процес виникнення і розвиток громадської думки як 

соціального феномена. 

12. Обґрунтуйте в чому полягає проблеми ідентифікації громадської думки. 

13. Проаналізуйте історію вивчення феномену громадської думки. 

14. Визначте особливості визначення суб'єктів громадської думки. 

15. Проаналізуйте історію розвитку наукових досліджень проблем 

громадської думки в США. 

16. Сформулюйте загальні характеристики інтеграції індивідуального та 

громадської думки у визначенні суб'єктів громадської думки. 

17. Обґрунтуйте в чому полягає особлива роль громадської думки в 

соціально-політичному житті суспільства. 

18. Проаналізуйте простір об'єктів громадської думки. 

19. Сформулюйте загальні характеристики проблем інституціоналізаціі 

громадської думки в Україні та інших пострадянських країнах. 

20. Проаналізуйте дискусійність, актуальність, значимість в життєдіяльності 

суспільства - основні характеристики об'єктів громадської думки. 

21. Проведіть філософсько-політологічний аналіз сутності громадської 

думки. 

22. Проаналізуйте в чому полягає особливості формування громадської 

думки, його джерела. 

23. Сформулюйте загальні характеристики структури громадської думки. 

24. Визначте в чому полягає проблема розмежування індивідуального і 

суспільного в ході формування громадської думки. 

25. Обґрунтуйте в чому полягає інтеграція в громадській думці наукової та 

буденної свідомості. 

26. Проаналізуйте роль інформації, ідеології та стереотипів в ході 

формування громадської думки. 

27. Визначте сутність способів збереження і поширення громадської думки. 



28. Обґрунтуйте в чому полягає особливості латентного, актуалізованого і 

опублікованого громадської думки. 

29. Проаналізуйте фактори зміни громадської думки 

30. Сформулюйте основні закономірності функціонування громадської 

думки. 

31. Визначте в чому полягає зв'язок між політичною діяльністю і 

особливістю розвитку суспільної думки. 

32. Сформулюйте загальні характеристики PR при впливі на громадську 

думку 

33. Проаналізуйте особливості виборів, референдумів та опитувань як 

специфічних процедур вивчення громадської думки 

34. Визначте принципові відмінності понять «ефект» і «ефективність» в 

контексті пропаганди. 

35. Обґрунтуйте в чому полягає особлива роль референдумів і громадської 

думки 

36. Визначте схеми комунікаційного процесу, що застосовуються до 

пропагандистського повідомленням 

37. Сформулюйте основні вимоги, що пред'являються до організації 

референдумів як специфічній формі опитування громадської думки 

38. Сформулюйте загальні характеристики структури та змісту 

пропагандистського впливу на процеси формування і функціонування 

громадської думки 

39. Сформулюйте загальні характеристики соціальних чинників, які 

«збурюють» компонент громадської думки 

40. Проаналізуйте як проявляються різні функцій громадської думки в ході 

здійснення політичної діяльності. 

41. Сформулюйте загальні характеристики психологічних особливостей 

функціонування громадської думки 

42. Проаналізуйте в чому полягає взаємозв'язок між процесами розвитку 

суспільної думки і природою духовного життя суспільства 

43. Покажіть як дослідник може виступати в ролі провокуючого і 

нейтралізуючого фактору у функціонуванні громадської думки 

44. Визначте роль і місце пропаганди у розвитку громадської думки 

45. Проаналізуйте методи вивчення громадської думки 

46. Сформулюйте загальні характеристики пропаганди, РR, реклами та 

проблеми їх взаємодії з громадською думкою. 

47. Проаналізуйте системи опитувань громадської думки 

48. Визначте принципові відмінності пропаганди, ідеології і 

пропагандистського впливу. 

49. Сформулюйте загальні характеристики класифікації та особливостей 

систем опитувань громадської думки 

50. Визначте сутність пропагандистського повідомлення та ефекту 

пропаганди 

51. Сформулюйте загальні характеристики ряду зарубіжних і вітчизняних 

систем опитувань громадської думки. 

52. Визначте роль громадської думки в соціальному управлінні, процесах 

підготовки та прийняття рішень. 



53. Сформулюйте в чому полягає вплив громадської думки на процес 

організації виборів. 

54. Проаналізуйте форми здійснення взаємодії пропаганди і маніпуляції 

свідомістю 

55. Обґрунтуйте в чому полягає особлива роль політичної діяльності і місце в 

ній виборів, референдумів, опитувань громадської думки. 

56. Проаналізуйте специфіку та методи маркетингових досліджень. 

57. Визначте в чому полягає роль соціолога в здійсненні сприяння 

ефективного соціального управління. 

58. Взаємовідносини держави і громадянського суспільства. 

59. Громадська організація як легітимна недержавна організація. 

60. Нормативно-правова база діяльності громадських організацій в Україні. 

 

 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

1. Проблеми формування громадської думки в сучасному українському 

суспільстві. 

2. Вплив соціального оточення на формування громадської думки. 

3. Громадська думка в умовах демократії. 

4. Громадська думка в умовах тоталітарного суспільства. 

5. Громадська думка в суспільстві, що трансформується. 

6. Місце громадської думки в духовній структурі суспільства. 

7. Соціально-демографічні характеристики суб'єктів громадської думки. 

8. Специфіка каналів вираження громадської думки з проблем освіти. 

9. Дискусія як спосіб формування громадської думки. 

10. Роль ЗМІ у формуванні громадської думки. 

11. Джерела і шляхи формування громадської думки з проблем освіти в Україні. 

12. Специфіка функціонування громадської думки на початку ХХI століття. 

13. Сучасні форми обліку громадської думки. 

14. Соціальні проблеми розвитку маркетингу в Україні. 

15. Розвиток громадської думки з питань підприємництва в Україні. 

16. Маркетингові дослідження процесів розвитку тендерної толерантності. 

17. Сучасні політичні процеси і маніпулювання громадською думкою. 

18. Вплив ситуації в політичному житті країни на формування громадської 

думки. 

19. Роль ЗМІ у формуванні громадської думки. 

20. Особливості взаємодії громадської думки та PR. 

21. Специфіка прояву регулятивної функції громадської думки в рекламі. 

22. Стереотипи в системі  громадської думки 

23. Масова інформація: стратегія виробництва і тактика споживання. 

24. Маніпулювання громадською думкою. 

25. Формування громадської думки: ціннісний аспект 

26. Масова свідомість: досвід визначення і проблеми дослідження. 

27. Громадська думка і соціальна стратифікація 

28. Масова комунікація як запорука громадської стабільності. 



29. Моделювання масової комунікації (теорії Г. Лассуелла, концепція Е. Ноэль-

Нойман). 

30. Технології вивчення та аналізу стану громадської думки. 

 
 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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