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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Радикальні зміни, що відбуваються в політичному, економічному і 

соціальному житті України та інших постсоціалістичних країн, активізація 
політичного життя, глобальна зміна стереотипів свідомості оголили приховані 
досі закономірності розвитку суспільства, що по-новому розкривають 
взаємозалежність багатьох соціальних феноменів.  

Не тільки перед вченими, але й перед іншими, схильними до спостереження 
і об’єктивного аналізу, членами суспільства, стала цілком нова картина 
соціальних процесів, що вражає своєю несподіваністю і не вкладається в існуючі 
десятиліттями уявлення і стереотипи. Але, на жаль, багато людей не в змозі дати 
правильну оцінку подіям, що відбуваються. Все це обумовлено характером 
виховання в попередні роки, особливостями трудової діяльності, соціальним 
оточенням, неадекватними інтересами. Цим пояснюється нерівномірність 
розвитку суспільної свідомості, різнотемповість динаміки її прошарків. Деякі з 
них досить щільно відбивають соціальні процеси й активно впливають на них у 
прогресивному напрямку, також існують інертні прошарки свідомості; і, 
нарешті, прошарки, що впливають деструктивно на соціальний організм – 
екстремістські, вкрай консервативні або навіть свідомість злочинних елементів.  

У такій ситуації, на погляд дисертантки, особливу актуальність мають 
проблеми, поставлені в роботі – визначення та відокремлення провідних 
тенденцій розвитку свідомості українського суспільства на сучасному етапі 
розвитку, якій, за визначенням багатьох науковців, отримав назву – суспільство 
перехідного типу. Крім цього аналізується процес маніпулювання масовою 
свідомістю, з боку ЗМІ. Також дається аналіз провідних технологій впливу на 
свідомість громадян, які використовують вітчизняні засоби масової інформації. 
Останнім часом з’явилася така кількість друкованих видань, теле- і радіопрограм 
різноманітного політичного напрямку, що викликає просто розгубленість у 
людей. Політичні партії і суспільні об’єднання, намагаючись залучити на свою 
сторону більшу кількість людей, не зупиняються ні перед якими засобами. 
Використовуючи саме різноманітні політичні впливи і маніпуляції на масову 
свідомість, а знаряддям цього маніпулювання є ЗМІ, як сполучна ланка об’єкта і 
суб’єкта маніпуляції.  

Ступінь наукової розробки проблеми. У ході дослідження автором 
використане широке коло як вітчизняних так і доступних зарубіжних джерел. 
Вони є різні за характером аналізу поставлених проблем, методологією та 
методами дослідження, науковою цінністю. 

Найбільший інтерес до питань масової комунікації виник у 60-80-і роки в 
зв’язку з появою такого потужного інформаційного каналу як телебачення. У ці 
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ж роки починається інтенсивна розробка проблем масової комунікації. 
Перспективам впливу засобів масової інформації на розвиток суспільства і 
людини, присвячені роботи О. Тоффлера, Г. Шиллера. 

Відомими роботами по вивченню масової свідомості є праці Б.Грушина, 
Г.Дилигенского, які перші серед вітчизняних науковців почали безпосередньо 
займатися проблемами, присвяченими аналізу масової свідомості. Ними 
розроблена вагома теоретична основа самого поняття масової політичної 
свідомості. Також чимало аспектів даної проблеми знайшли своє відображення в 
працях І.Бойченка, Н.Козлової, А.Уледова і М. Шахзадеяна. В основному їх 
цікавили особливості існування політичної свідомості в соціалістичній країні, 
колишньому СРСР. Крім цього значною є роботи Я.Любивого, Л.Нагорної які 
присвячені питанню динаміки масової свідомості в період від перебудови до 
отримання Україною незалежності. Значною є робота Кресіної І.О., котра 
детально аналізує особливості ї характерні риси саме національної свідомості 
українців в рамках сучасних політичних і економічних перетворень в країні. 

Також К. Гаджиев та В. Пугачов неодноразово розглядали проблеми 
взаємовідносин ЗМІ та політики. У вітчизняній науці також існують розробки з 
даного питання. До них можна віднести роботи Костенко Н., Копиленко О., 
Белова Д., Авраамова Д. , Андрєєва Е., Миронова А. і Слисаренко І., а також 
багатьох інших, в яких аналізуються питання розвитку системи засобів масової 
інформації в сучасних умовах в Україні. 

Питаннями теорії духовного маніпулювання сьогодні займаються такі відомі 
вчені, як Почепцов Г., Кара-Мурза С., Цуладзе А., та ін.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дане 
дослідження є складовою частиною наукової теми кафедри політології Інституту 
соціальних наук Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова 
“Політична діяльність у демократичному суспільстві” (номер державної 
реєстрації 0191002015). 

Об’єктом дослідження є масова політична свідомість в сучасній Україні. 
Предметом дослідження є аналіз провідних тенденцій формування і 

розвитку політичної свідомості українців на сучасному етапі розвитку держави, а 
також можливості і особливості впливу на свідомість з боку засобів масової 
інформації. 

Не претендуючи на вичерпний аналіз такого складного й багатогранного 
питання, дисертантка ставить за мету дослідити особливості розвитку 
сучасної політичної свідомості українців, проаналізувати можливості і 
характер впливу політичних маніпуляцій на процеси, що відбуваються в масовій 
свідомості сучасного суспільства шляхом використання засобів масової 
комунікації.  

Виходячи з означеної мети поставлено такі дослідницькі завдання:  
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• визначити методологію, що дозволила б оптимально розкласти на 
структурні компоненти категорію масова політична свідомість;  

• визначити сутність, структуру близьких понять – повсякденної 
свідомості, суспільної психології, суспільної думки, духовного життя 
суспільства;  

• на основі обраної методології особливо визначити саме політичну 
свідомість мас, відображення нею відносин у суспільстві; 

• прослідити стан і напрямки розвитку політичної свідомості індивідів 
сучасного українського суспільства;  

• проаналізувати особливості розвитку системи засобів масової інформації 
в сучасній Україні;  

• визначити суб’єктивні та об’єктивні передумови, що впливають на 
характер висвітлення подій засобами масової інформації;  

• викласти власне бачення проблеми політичного маніпулювання 
масовою свідомістю. 

Для дослідження тенденцій розвитку масової політичної свідомості в 
Україні автор обмежився хронологічними рамками з середини 90-х років до 
сьогодення. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять 
філософський, загальнонауковий та конкретно наукові методи дослідження у їх 
політологічному зрізі. Базуючись на принципі об’єктивності, аналіз тенденцій 
розвитку політичної свідомості індивідів здійснювався за допомогою 
порівняльного, статистичного, соціологічного методів дослідження. 

Для найглибшого усвідомлення основних закономірностей існування 
політичної свідомості використовувалися спеціальні методи дослідження, 
зокрема анкетні опитування. Метод порівняльного аналізу дав змогу з’ясувати 
загальне та специфічне у політичній свідомості мас. 

Методи аналізу та синтезу були найбільш використовуваними серед 
загальнонаукових методів. Широко використовувався також критико-
конструктивний метод при аналізі сприйняття й оцінки об’єктивної дійсності 
індивідом. Власна участь автора у проведенні соціологічних досліджень 
обумовила використання методу прямих спостережень за поведінкою індивідів, 
допомогла глибше проаналізувати наявні стереотипи свідомості, обгрунтувати 
висновки щодо їх впливу на політичну поведінку суб’єктів політики. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в наступному: 
• вперше у політологічних дослідженнях в умовах сучасної України 

визначені фактори, які безпосередньо впливають на формування масової 
політичної свідомості; 

• на основі соціологічних досліджень в Україні взагалі, та власних 
зокрема, вдалося визначити ряд позитивних і негативних чинників 
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масового сприйняття сучасної політичної ситуації в нашій державі; 
• здійснена спроба осмислення нового змісту процесу політичної 

соціалізації, механізму оновлення норм, імперативів, адаптації особи в 
умовах сучасності ; 

• на основі аналізу сучасної політичної ситуації в Україні визначені 
суб’єктивні та об’єктивні чинники, що впливають на характер 
висвітлення подій в засобах масової інформації; 

Теоретичне та практичне значення роботи визначається її спрямуванням 
та вивченням актуальної в сучасній Україні проблеми. Дослідження цих питань, 
на нашу думку, насамперед є важливим для прогнозування можливих шляхів 
розвитку українського суспільства, при застосуванні певних заходів щодо 
вдосконалення політичної системи України, також як політична освіта 
населення, для розробки практичних рекомендацій з можливостей впливу на 
рівень політичної активності на державному рівні. 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані 
політологами, соціологами, психологами, що вивчають питання масової 
свідомості, а також практикуючими політиками й органами державної влади. 

Головні положення та висновки даного наукового дослідження можуть бути 
корисними при розробці спецкурсів, навчально-методичних програм, посібників 
та довідкової літератури з політології. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного 
дослідження були обговорені на методичних семінарах викладачів кафедри 
політології Інституту соціальних наук Одеського національного університету ім. 
І.І.Мечникова в 1998-2000 роках, на аспірантських наукових семінарах. 
Результати дослідження викладені у доповідях на наукових конференціях: 
“Демократична Україна: сьогодні і в майбутньому” (Одеса, 20 березня 1998 р.), 
“Могилянські читання – 99” (Миколаїв, червень 1999 р.), “Могилянські читання 
– 2001” (Миколаїв, вересень 2001 р.). Істотні аспекти дисертації викладалися 
студентам Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська 
Академія” на лекціях політологічних курсів “Порівняльна політологія”, “Історія 
та теорія політичних партій”, “Засоби масової інформації і політика”, “Методика 
і техніка політологічних досліджень”. 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 
викладено в чотирьох статтях журналів, три з яких входять до переліку фахових 
видань, затверджених ВАК України, а також у 3-х публікаціях в матеріалах 
науково-практичних конференцій.  

Структура дисертації обумовлена метою, завданнями дослідження і 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. 
Загальний обсяг дисертації становлять 247 сторінок, з них 12 сторінок – список 
використаних джерел, що включає 171 найменування та додатки на 79 сторінках.  


