
14 

політичну культуру, сприяють утвердженню ринкової економіки – це одна з 
гарантій демократизації нашої держави, ефективності управління суспільством. 1 
навпаки, невиконання ЗМІ своїх функцій у суспільно-політичному житті здатне 
суттєво спотворити суспільні цілі і цінності, послабити і підірвати 
життєздатність держави, перетворити демократію в ілюзію, в засіб для зміцнення 
панування правлячої еліти і кланів. 
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 АНОТАЦІЯ 
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 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 
спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. – Інститут політичних і 
етнонаціональних досліджень НАН України, Київ, 2001. 

Дисертацію присвячено розгляду особливостей формування масової 
політичної свідомості, факторів впливу на розвиток політичної свідомості в 
Україні як об’єктивного так і суб’єктивного характеру. Крім цього 
розглядаються питання маніпулювання свідомістю індивідів, можливості та 
технології впливу. Також аналізується роль засобів масової інформації при 
формуванні ціннісних орієнтацій в суспільстві. Показані основні труднощі 
трансформаційних процесів, що відбуваються в свідомості мас на сучасному 
етапі, особливості формування нової системи цінностей та пріоритетів у 
свідомості громадян. Проаналізована генеза становлення і розвитку поняття 
“масова політична свідомість”. 
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Левченко Л. А. Тенденции развития массового политического сознания 
в современной Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук по 
специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Институт 
политических и этнонациональных исследований НАН Украины, Киев, 2001. 

Диссертация посвящена рассмотрению особенностей формирования 
массового политического сознания, факторов влияния на развитие 
политического сознания в Украине как объективного так и субъективного 
характера. Кроме этого рассматриваются вопросы манипулирования сознанием 
индивидов, возможности и технологии влияния. Также анализируется роль 
средств массовой информации при формировании ценностных ориентаций в 
обществе. Показаны основные трудности трансформационных процессов, 
которые происходят в сознания масс на современном этапе, особенности 
формирования новой системы ценностей и приоритетов в сознании граждан. 
Проанализированы этапы становления и развития понятия “массовое 
политическое сознание”. 

Осуществляя разработку поставленной проблемы, диссертантка 
использовала социологические данные, опубликованные в печати, книгах, 
проведённые самостоятельно или студентами под руководством автора. 
Поскольку анализ политического сознания невозможен без анализа 
политической действительности, в работе анализируются черты объективной 
реальности, которые влияют на формирование политического сознания. Полное 
представление о сущности массового политического сознания может дать лишь 
совокупность различных определений и подходов к анализу феномена массового 
сознания. Существует несколько подходов к анализу єтого феномена. Одни 
ученые рассматривают массовое политическое сознание как выражение 
групповых интересов. Другие разрабатывают идею целостного отражения бытия 
в политическом сознании. Третьи анализируют феномен политического 
сознания через отношение власть – общество – индивид. Политическое сознание 
выступает необходимым структурным элементом любой политической системы.  

Диссертант детально анализирует феномен амбивалентности, который 
присущ массовому политическому сознанию. В современной Украине, 
анализируются его виды и проявления в разных ситуациях. Также большое 
внимание уделено рассмотрению стереотипов, которые существенно влияют на 
проявление политической активности индивидами.  

Детально анализируется в работе процесс манипулирования массовым 
политическим сознанием со стороны средств массовой информации. 
Рассматриваются вопросы взаимодействия между субъектом и объектом 
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манипулирования. Уровни и виды субъекта, возможность объекта преодолевать 
манипулятивное влияние, противостоять ему.  

В работе рассматриваются субъективные и объективные причины, которые 
влияют на характер подачи информации средствами массовой информации, 
создании СМИ политических конфликтов и провоцирование нестабильности в 
обществе.  
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 Levchenko L.O. Tendencies of development the mass political consciousness 
in present-day Ukraine. – The manuscript. 

The dissertation for kandidat degree in Political Science speciality 23.00.02 – the 
Political institutes and processes. The Institute of Political and Ethno-National stadies 
of the National Akademy of Science of Ukraine, Kyiv,2001. 

The dissertation is devoted to the analysis of peculiarities of forming mass political 
consciousness, objective and subjective factors of influence on the development of 
political consciousness in Ukraine. Besides the questions of manipulations of 
individuals’ consciousness, possibilities and technologies of influence are looked at the 
dissertation. The role of mass media in forming value orientations in society is also 
analyzed. The main problems of transformation process, that take place in the mass 
consciousness present-day, peculiarities of forming the new system of values and 
priorities in citizens’ consciousness are showed. The foundation and development the 
conception “the mass political consciousness” is analyzed. 

The basis words: the mass political consciousness, transformation, manipulation, 
the factors of formation, value orientations, stereotypes of behavior, political 
technologies.  
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