
СОЦІОЛОГІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 

 

Мета курсу – основні теоретичні підходи, методи і методики для вивчення 

громадської думки. Аналіз соціальної, у тому числі політичної реальності 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Соціологія громадської думки» має 

безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Теорія та історія соціальних 

комунікацій», «Соціальна інформатика», «Інформаційна політика України», 

«Актуальні проблеми теорії та історії журналістики», «Прикладні соціально-

комунікаційні технології» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетенстностей: готовність до застосування методів та інструментальних 

засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання:  

знати: місце соціології громадської думки в системі соціологічного 

знання, а також її взаємозв'язок з іншими громадськими науками, генезис 

теоретичних підходів до вивчення феномену громадської думки, найважливіші 

теоретичні й емпіричні дослідження українських і зарубіжних фахівців вивчення 

громадської думки, соціальну природу, соціологічні характеристики і 

властивості громадської думки як важливого духовно-практичного феномену, 

основні сфери формування громадської думки, проблеми методичного 

забезпечення вивчення громадської думки в соціології, основні методики 

прикладних досліджень громадської думки, актуальні проблеми громадської 

думки в сучасній Україні; 

вміти: аналізувати специфіку соціальних явищ і процесів, здійснювати 

узагальнення соціальних явищ, їх інтерпретацію та оптимізацію, користуватись 

основними соціологічними методами та технологіями конкретно-соціолоігчних 

досліджень, використовувати на практиці результати емпіричних досліджень, 

відстоювати власну думку та впроваджувати соціологічні погляди в професійну 

діяльність; 

володіти: здатністю аналізувати історичний шлях розвитку світової та 

вітчизняної соціологічної думки, аналізувати загальний зміст спеціальних та 

окремих галузевих соціологічних теорій, здатністю аналізувати окремі методики 

та технології конкретно-соціологічних досліджень, здатністю аналізувати шляхи 

реалізації результатів соціологічних досліджень та соціальних технологій у 

практичній діяльності, здатністю аналізувати основні складники суспільної 

організації, чинники що сприяють розв'язанню групових та соціальних 

конфліктів, механізми попередження негативних явищ. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Соціологія громадської думки та етапи її становлення. Суспільна 

свідомість і громадянська думка. Структура суспільної свідомості та її 

різновиди. Стан масової свідомості. Громадянська думка як стан суспільної 

свідомості. Громадська думка як цілісна динамічна система. Знання, уявлення, 

оцінки, ціннісні орієнтації, установки, вольові та емоційні складники в структурі 

громадської думки. Поняття суб’єкта, носія та виразника громадської думки. 

Різноманітність і різнорівневість суб’єктів громадської думки. Особистість, 

соціальні групи, суспільство як суб’єкти громадської думки. Роль світоглядної 

культури суб’єкта. Об’єкт громадянської думки. Формування громадської 



думки. Функціонування громадської думки. Специфіка громадської думки 

різних соціальних спільнот. 

Засоби вивчення соціології громадської думки. Фундаментальний і 

прикладний напрями вивчення громадської думки. Взаємозв’язок локальних, 

регіональних та загальнодержавних досліджень. Змістовий напрям дослідження 

громадської думки. Вивчення рівня інформованості населення, особливостей 

особистої та масової інформації. Основні якості соціальної інформації: повнота, 

змістовність, систематичність, диференційованість, оперативність, 

загальнодоступність та ін.. формальні й неформальні канали та види інформації. 

Критерій оцінки ефективності інформаційного процесу. Соціально-

психологічний напрям дослідження. Комплексне вивчення громадської думки і 

масових настроїв. Методи дослідження громадської думки. Специфіка фокус-

груп як способу виявлення змін у суспільних позиціях і настроях людей. Місце і 

можливості методу спостереження у вивченні громадської думки. Анкетування 

як основний спосіб виявлення громадської думки: можливості, переваги і 

недоліки. Процедури аналізу масової інформації та документів.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

– 120 годин, у т. ч. – 36 години аудиторних занять і 84 години – самостійна та 

індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


