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ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 

На сучасному етапі Україна знаходиться процесі формування демократичного 

суспільства, цей процес проходить досить складно, а тому треба шукати певні 

шляхи його оптимізації. Громадська думка, як випливає з досвіду зарубіжних 

країн, стає однією із передумов ефективного функціонування демократії. 

 Громaдськa думкa - соціaльне явище, що тільки починає набирати значення, 

як самостійний суспільний феномен. Вона формується під впливом того 

суспільства в якому існує. Вона залежить від соціокультурних цінностей і ступеня 

демокрaтизaції суспільного устрою. Також слід характеризувати громадську 

думку у двох вимірах. По-перше, як оцінне судження певної групи людей щодо 

певних подій та явищ соціальної дійсності. По-друге,як важливий соціальний 

інститут. Громадська думка перетворює випадкові соціальні взаємодії між 

населення та політичними управлінськими структурами. 

На думку В. Осовського, зміст громадської думки як соціальної інституції 

постає як сукупне ставлення, виражене у формі оцінного судження між 

суб’єктами громадської думки (громадськістю) та суб’єктами влади з приводу 

оцінки, змісту, способу розв’язання певної політичної, економічної, екологічної, 

соціальної проблем. 

Громадською думкою можна назвати певну реальність, що складається зі 

спільнот та громадських організацій. Поза цією реальністю не може належним 

чином реалізовуватись процес соціалізації особистості. Громадська думка має свої 

певні часові, історичні та територіальні особливості, вона поєднує в собі досить 

складну структуру та виконує певні функції в суспільстві. Розглядаючи її як 

соціальний феномен, слід зазначити значну перевагу в тому, що за рахунок 

громадської думки в демократичному суспільстві можливо вирішувати конфлікти 

та проблеми шляхом переговорів та компромісів, за рахунок урівноваження 

інтересів різних соціальних груп. Також слід враховувати, що громадська думка є 

впливовою у процесах управління на всіх його стадіях. 

Громадська думка задіяна у всіх сферах життєдіяльності суспільства, саме 

тому інститут громадської думки розглядають досить неоднозначно. В певних 

умовах він може виконувати функції різних інститутів, таких як: політичний, 

духовних, економічний. Часто його відносять до неформальних інститутів, тому 

що він регулює та впорядковує поведінку соціальних суб’єктів через систему 

неформальних норм. 
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