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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

3 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

ДВВ 

 
Спеціальність  

054 Соціологія 
 (шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2  4-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  презентація 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

7-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

12 год. год. 

Практичні, семінарські 

24 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

54 год.  год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,66 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета за допомогою критичного аналізу існуючих теорій сформувати у 

студентів уявлення про природу, зміст та  принципи функціонування інституту 

громадської думки в сучасному суспільстві. Визначити основні соціологічні 

методи вивчення громадської думки та сформувати навики і вміння 

інтерпретувати дані цих соціологічних досліджень з метою аналізу процесів у 

сучасному суспільстві. 

 

Завдання: 

 визначити предмет і місце соціології громадської думки в системі 

соціологічного знання; 

 простежити генезис теоретичних підходів до вивчення феномену 

громадської думки; 

 ознайомитися з найважливішими теоретичними і емпіричними 

дослідженнями українських і зарубіжних фахівців вивчення громадської 

думки; 

 розкрити соціальну природу, соціологічні характеристики і властивості 

громадської думки; 

 визначити основні сфери формування  та функціонування громадської 

думки; 

 з’ясувати механізми взаємодії громадської думки та інших соціальних 

інститутів; 

 вивчити основні методи та осередки дослідження громадської думки; 

 навчити студентів інтерпретувати дані досліджень громадської думки для 

аналізу актуальних проблем і процесів в сучасній Україні. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

 

Знати методологічні і теоретичні основи вивчення громадської думки в 

соціології; основні закономірності  утворення та функціонування, методи і 

осередки дослідження громадської думки, роль громадської думки в житті 

людини та суспільства, механізми взаємовпливу громадської думки та інших 

соціальних інститутів і процесів. 

 

Зміст понять: громадська думка, громадськість, масова свідомість, демос копія, 

об’єкт громадської думки, суб’єкт громадської думки, електоральна громадська 

думка, маніпулювання громадською думкою. 

 

Вміти критично осмислювати існуючі теорії вивчення громадської думки, 

пояснювати механізми появи, функціонування та зміни громадської думки у 

сучасному суспільстві, визначати динаміку розвитку суспільних проблем  і 

процесів шляхом аналізу даних соціологічних досліджень. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Громадська думка як соціальний феномен: суть та 

особливості функціонування 

 

 

Тема 1. Соціологія громадської думки у структурі соціологічного знання  

 

Соціологія громадської думки — це область соціологічних досліджень, де 

безпосереднім предметом аналізу виступають, з одного боку, зміст висловлювань 

громадської думки і активність її функціонування у суспільстві, а з іншого — 

загальні (характеризуючи даний тип суспільства) і специфічні (пов'язані з 

розвитком демократичних свобод та гарантій) фактори, від який залежить зміст 

суджень громадської думки і якість (повнота) виконання нею своїх соціальних 

функцій.  

Саме зміст проявів громадської думки та активність її функціонування в 

суспільстві, а також відповідні чинники, що визначають зміст суджень 

громадської думки і якість (повнота, відповідність, валідність, глибина) 

виконання нею своїх соціальних функцій вивчає соціологія громадської думки. 

Соціологія громадської думки у зв'язку з іншими галузями соціологічної 

теорії. 

Тема 2. Теоретико-методологічні основи вивчення громадської думки. 

Громадська думка як об’єкт соціологічного аналізу  

 Громадська думка належить до числа явищ, які нелегко піддаються 

всебічному аналізу і строгому визначенню. Тільки у вітчизняній літературі можна 

зустріти близько двох десятків дефініцій громадської думки. Якщо спробувати 

підсумувати їх, то можна сказати наступне: громадська думка – специфічний 

прояв суспільної свідомості, що виражається в оцінках (як у вербальній, так і в 

невербальній формі) і характеризує явне або приховане ставлення до актуальних 

проблем дійсності, притаманне окремим групам, соціальним спільнотам або 

суспільству в цілому. 

Громадська думка являє їх своєрідний зріз («стан свідомості»). Вона забезпечує 

на практиці зворотний зв'язок в системі управління, є дієвим каналом 

безпосередньої демократії, ефективним засобом соціального управління і 

соціального контролю. 

 Психологічний підхід до розуміння громадської думки. Г.Тард та Г.Лебон. 

Новітні західні інтерпретації громадської думки. У. Ліпмана, Е.Ноель-Нойман, П. 

Бурдьє, Н.Лумана, П.Лазерсфельда. 
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Тема 3. Громадська думка як соціальний інститут. Формування та 

функціонування громадської думки у сучасному суспільстві  

 

Спільності людей як носії громадської думки. Етапи історичного розвитку 

людства та формування й функціонування громадської думки. Структура 

громадської свідомості. Суспільні відносини та види свідомості: моральна, 

політична, правова, релігійна, естетична, філософська. Громадська думка діє 

практично в усіх сферах життя суспільства, але висловлюється далеко не з 

кожного приводу. У поле зору громадської думки потрапляють лише ті проблеми, 

які викликають громадський інтерес, виділяються актуальністю і в принципі 

допускають багатозначне тлумачення, можливість дискусії. У якості суб'єкта — 

носія громадської думки виступають як ті чи інші соціальні спільності в цілому, 

так і сектори, що їх складають, в незалежності від змісту і знаку висловлюваних 

ними суджень, від того, чи складають вони "більшість" чи "меншість". 

 

Тема 4. Стратегії впливу на громадську думку та джерела (канали) її 

поширення  

Можливості й управління або маніпулювання громадською думкою. 

Основні етапи процесу формування громадської думки. Способи формування 

(навіювання, переконання, наслідування, вплив ідеалу тощо), їх переваги і 

недоліки. Вплив установок і стереотипів. Засоби формування громадської думки.  

Результати соціологічних досліджень як один із інструментів управління 

громадською думкою. Форми маніпулювання громадською думкою: затаювання 

інформації, зміщення акцентів, викривлення інформації. ЗМІ як один із 

найважливіших чинників формування громадської думки у сучасному світі. 
 

 

Тема 5. Громадська думка і влада: шляхи взаємодії  

Під режимом взаємодії влади і громадської думки будемо розуміти узагальнену 

характеристику міри її реальної включеності в ухвалення політичних рішень, 

управління справами держави і суспільства. Відповідно роль громадської думки 

як чинника соціальної динаміки може змінюватися в рамках широкого діапазону - 

від нікчемної до визначальної. Відповідь на питання, яка ж ця роль стосовно 

конкретної ситуації в конкретній державі в рамках можливого діапазону має як 

важливе наукове, так і не менш істотне політичне значення. Адже міра включення 

оцінок і суджень громадськості в практичні рішення органів влади і управління є 

показник відкритості суспільства, рівня розвитку в ньому найважливіших прав і 

свобод, нарешті, одним з критеріїв демократичності політичного устрою держави. 

 
 

Змістовий модуль 2. Методичні основи дослідження громадської думки та її 

вплив на сучасні процеси у суспільстві 
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Тема 1. Основні методи вивчення громадської думки  

 

Історія становлення масових опитувань. Особливості використання 

соціологічних методів у вивченні громадської думки. Вибір методу залежно від 

напряму  і теми дослідження. Основні етапи дослідження. Анкетування – 

основний спосіб виявлення громадської думки: можливості, переваги і недоліки. 

 

 

Тема 2. Досвід вивчення громадської думки у зарубіжних країнах та Україні  

Виникнення центрів дослідження громадської думки: інститути Д.Геллапа 

та С.Харріса. Вивчення громадської думки на території держав СНД. 

Методологічне та методичне забезпечення досліджень громадської думки в 

Україні та закордоном. Стан розвитку соціологічного вивчення громадської 

думки в Україні 

 

Тема 3. Громадська думка в сучасному українському суспільстві  

  

Громадська думка в Україні і її співвіднесення з посткомуністичним та 

західним світом. Роль і місце громадської думки у трансформаційних 

процесах. Характеристика громадської думки в сучасній Україні з точки 

зору тематичного спрямування. Значення та реальний вплив громадської 

думки на суспільний процес в посткомуністичному світі та Україні 
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1. 4. Структура навчальної дисципліни 

№  

теми 

 

Назва теми 

 Кількість годин 

Лекції Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Громадська думка як соціальний 

феномен: суть та особливості функціонування 

1. Соціологія громадської думки у 

структурі соціологічного знання 

2 2  

2. Теоретико-методологічні основи 

вивчення громадської думки. 

Громадська думка як об’єкт 

соціологічного аналізу 

2 4 8 

3. Громадська думка як соціальний 

інститут. Формування та 

функціонування громадської 

думки у сучасному суспільстві 

2 4 8 

4. Стратегії впливу на громадську 

думку та джерела (канали) її 

поширення 

2 4 8 

5. Громадська думка і влада: шляхи 

взаємодії 

2 2 8 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Методичні основи дослідження 

громадської думки та її вплив на сучасні процеси у суспільстві 

6. Основні методи вивчення 

громадської думки 

 2  

7 Досвід вивчення громадської 

думки у зарубіжних країнах та 

Україні 

2 2 8 

8 Громадська думка в сучасному 

українському суспільстві 

 4 14 

 РАЗОМ 12 24 54 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Соціологія громадської думки у структурі 

соціологічного знання 

2 

2 Теоретико-методологічні основи вивчення 

громадської думки. Громадська думка як об’єкт 

соціологічного аналізу 

2 

3 Громадська думка як соціальний інститут. Формування 

та функціонування громадської думки у сучасному 

4 
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суспільстві 

4 Стратегії впливу на громадську думку та джерела 

(канали) її поширення 

4 

5 Громадська думка і влада: шляхи взаємодії 4 

6 Основні методи вивчення громадської думки 2 

7 Досвід вивчення громадської думки у зарубіжних 

країнах та Україні 

2 

8 Громадська думка в сучасному українському 

суспільстві 

4 

 

                                                                                                              

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Соціологія громадської думки у структурі 

соціологічного знання 

 

2 Теоретико-методологічні основи вивчення 

громадської думки. Громадська думка як об’єкт 

соціологічного аналізу 

8 

3 Громадська думка як соціальний інститут. Формування 

та функціонування громадської думки у сучасному 

суспільстві 

8 

4 Стратегії впливу на громадську думку та джерела 

(канали) її поширення 

8 

5 Громадська думка і влада: шляхи взаємодії 8 

6 Основні методи вивчення громадської думки  

7 Досвід вивчення громадської думки у зарубіжних 

країнах та Україні 

8 

8 Громадська думка в сучасному українському 

суспільстві 

16 

 

 
9. Індивідуальні завдання 

Самостійна робота з вивчення проблематики соціології громадської 

думки будується на методичній базі, засвоєній студентами бакалаврiату на 

попередніх роках навчання. Передбачається, що впродовж навчання на 

попередніх курсах студенти спеціальності «Соціологія» повинні були засвоїти 

знання, вміння та навички виконання наступних видів самостійної позааудиторної 

роботи: підготовка та оформлення матеріалів для участі у дискусії та інших 

інтерактивних формах проведення навчальних занять; підготовка презентації 

власноруч відібраного навчального матеріалу з однієї з ключових проблем теми; 
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написання рецензії на статтю чи наукове повідомлення; розв’язання тестів різних 

груп складності; пошуки відповідей на домашні завдання з конкретної тематики 

та відповідне оформлення матеріалу; розробка індивідуального наукового 

проекту. 

В межах курсу «Соціологія громадської думки» студентам пропонується 

список джерел, за допомогою яких  вони мають можливість підготуватись для 

участі у семінарських заняттях. Окрім цього студенти повинні вміти ґрунтовно 

аналізувати уривки з праць теоретиків-соціологів та висловлювати власну точку 

зору з приводу прочитаного, відстоювати її у дискусії. 

Протягом семестру кожен студент  повинен виконати індивідувальне 

наукове завдання. В межах своїх наукових інтересів студент обирає тематику, 

яку попередньо узгоджує з викладачем. Метою завдання є аналіз стану на 

динаміки громадської думки українців з приводу певних актуальних питань та 

процесів. Студент аналізує дані масових соціологічних опитувань та інтерпретує 

тенденції чи закономірності зміни громадської думки. Результати дослідження 

повинні бути представлені у формі мультимедійної презентації на одному з 

лекційних занять в межах другого змістового модулю (теми 8). Окрім цього 

студент подає тезовий виклад свого виступу із зазначенням джерел інформації 

викладачеві. 

 

 

Завдання для самостійної роботи (54 год.) 

 

1. Проаналізуйте визначення терміну «громадська думка» в межаж 

соціогуманітарних дисциплін та порівняйте їх. 

2. Окресліть соціологічний підхід до вивчення громадської думки 

3. Сформулюйте основні завдання соціології громадської думки 

4. Виділіть основні етапи дослідження громадської думки 

5. Здійсніть порівняльний аналіз основних теоретико-методологічних підходів 

до дослідження громадської думки 

6. Чи існує громадська думка? Наведіть аргументи „за” і „проти”. 

7. Назвіть основні підходи до вивчення громадської думки та окресліть їх 

сутність. 

8. У чому суть, переваги та недоліки психологічного підхіду до розуміння 

громадської думки 

9. Поясніть тезу Бурдє про те, що громадської думки не існує 

10. Змалюйте структуру громадської думки і обґрунтуйте її. 

11. Які основні функції виконує громадська думка, і їх реалізація в Україні? 

12.  Чи можна окремі функції громадської думки можна назвати 

конструктивними, а інші ні?  

13.  Які фактори впливають на формування громадської думки і яким чином: чи 

існує специфіка залежно від сфери (об’єкта), приналежності до соціальної 

верстви (суб’єкта) тощо? 

14. Що означає „маніпулювання громадською думкою”?. Окресліть можливі 

способи.? 
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15.  Охарактеризуйте сучасну ситуацію із формуванням громадської думки в 

Україні 

16.  Охарактеризуйте громадську думку як соціальний інститут. 

17.  Які способи взаємодії громадської думки і влади? 

18. Охаратеризуйте роль громадської думки у суспільствах з різним політичним 

режимом. 

19. Які функції виконує громадська думка у становленні, зміцненні і 

функціонуванні демократії? 

20. Проаналізуйте основні напрями досліджень центрів вивчення громадської 

думки в Україні та порівняйте з іншими країнами? 

21. Визначте переваги та недоліки основних методів дослідження громадської 

думки. 

22.  Проаналізуйте дані масових соціологічних опитувань та проінтерпретуйте 

тенденції чи закономірності зміни громадської думки. Підготуйте виступ з 

тематики, що входить у коло Ваших наукових інтересів. 

 

 

 
10. Методи навчання 

 

     Навчальні заняття передбачають систематичний і послідовний виклад 

навчального матеріалу, а також інтерактивні форми участі студентів в 

обговоренні дискусійних питань. Відвідування занять для студентів є бажаним. 

Будуть підтримуватися наукові дискусії та обговорення, презентації власних ідей 

і точок зору, постановка проблемних питань і пошук відповідних розв’язань.  

                                                               

 
11. Методи контролю 

 

Принципи оцінювання роботи студентів на навчальних заняттях. На 

першому занятті викладач інформує студентів про форми роботи та про 

необхідність обрання власної теми наукового дослідження.  

Модульний контроль. Упродовж семестру буде проведено 2 модульні 

контрольні роботи після завершення змістових блоків. 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю протягом семестру 

студент отримав менше 51 бала, то він вважається таким, що не виконав усі види 

робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з даної дисципліни. 

Такий студент отримаує  талон № 2. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

№ Форма участі студента у навчальних 

заняттях 

Максимальна 

кількість 

балів 

1. Модульне тестування (письмово) 2 х 20=40 

балів  

2. Презентація (усно+ письмовий тезовий 

виклад виступу)  

30  балів 

3. Участь у семінарських заняттях 30 балів 

                                           ЗАГАЛОМ                     100 балів 

 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

Рекомендована література 

 

 Бекешкіна І.Е. Громадська думка у суспільствах, що трансформуються/ І.Е. 

Бекешкіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. –  2001. – № 4. – С.218–

222. 

 Бекешкіна І.Е. Громадська думка як вимір демократизації суспільства // 

Україна–2002. Моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2002. – С.231–244. 

 Бурдье П. Общественное мнение не существует (Пер. с франц.) / Бурдье П. 

Социология политики (Сост., общ. ред. и предисловие Н. Шматко). М.: Socio-

Logos, 1993. С. 159-177 

 Гавра Д.П. Общественное мнение и власть: режимы и механизмы 

взаимодействия // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т.1,  

- № 4  
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 Гавра Д.П. Общественное мнение как социологическая категория и 

социальный институт СПб.: ИСЭП РАН,  1995. – 350с. 

 Ганчев Д. С. Изучение и формирование общественного мнения. – М.: 

Мысль, 1983. – 208 с. 

 Головаха Є. Громадська думка, соціологія, влада // Громадська думка: за 

матеріалами семінару. - К.: Фонд «Демократичні ініціативи», 2004. - С. 16-21. 

 Городяненко В.Г., Соціологія: Посібник  для  студентів  вищих навчальних  

закладів.-К.: „ Академія”, 1999.-  378 с. 

 Горшков М.К. Общественное мнение: История и современность [Текст] / 

М.К. Горшков. – М.: Политиздат, 1988. – 383 с.  

 Грушин Б. А. Мнение о мире и мир мнений. [Текст] / Б. А. Грушин. - 

Москва : Праксис : ВЦИОМ, 2011. - 542 с. 

 Иванов О. И. Общественное мнение и власть / Иванов О. И. // Социально-

политический журнал – 1993. – № 7. – С. 37–41. 

 Игнатов Н. Г., Матков С. И. Роль СМИ в процессе формирования 

общественного мнения / Н.Г. Игнатов, С.И. Матков// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 

10. Журналистика. - 1997. - № 1. - C. 19–27. 

 Коробейников В.С. Пирамида мнений (Общественное мнение: природа и 

функции). – М. : Мол. гвардия, 1981. – 222 с. 

 Короткова Л. Н. Социология общественного мнения: Конспект лекций. - 

СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000 г. - 32 с.  

 Левада Ю. Активы и ресурсы общественного мнения/ Ю.Левада // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены.  

– 1996. –  №1. – С.10–29. 

 Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т. В. Барчунова, под ред. 

К. А. Левинсон, К. В. Петренко. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 

2004. - 384 с. 
 Луман Н. Что такое коммуникация? [Электронный ресурс] / Н. Луман // 

Социологический журнал. – 1995. – № 3. – Режим доступу : 

http://sj.obliq.ru/article/175. 

 Мансурова Н. С. – М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996, – 352 c. 
 Матусевич В. Общественное мнение: критерии идентификации / В. 

Матусевич // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2003. - № 2. - С. 5-19. 

 Матусевич В. Суб’єкт громадської думки: теоретичні та методичні 

проблеми визначення/ В. Матусевич // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 

– 2002. – №1. – С.21–40. 

 Нельга. О.В. Соціологія громадської думки [Текст] / О.В. Нельга. – Харків: 

Вид-во О.В. Шейніної, 2008. – 186 с.  

 Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания / Э. 

Ноэль-Нойман / Пер. с нем./Общ. ред. и предисл. Мансурова Н.С. — М.: 

Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. — 352 с. 

   Общественное мнение: механизм формирования, функции, проблемы 

изучения. В кн.: Социология. Учебник для вузов / Под ред. проф. 

В.Н.Лавриненко. - М. Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 
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 Орбан-Лембрик Л. Особливості формування громадської думки/ Л. Орбан-

Лембрик // Соціальна психологія. - 2004. - № 2 (4). - C.77-89 

 Осовський В. Л. Громадська думка: спроби соціологічної інтерпретації / В. 

Л. Осовський. – К. : Інститут соціології НАНУ,1999. – 299 с. 

 Оссовський В. Проблема інституціалізації громадської думки/ В.Оссовський 

// Політологічні читання. — 2006. — № 3. — С.49-70. 

 Панина Н.В. Технология социологического исследования [Текст] 

/Н.В.Панина - К.: Институт социологии НАНУ, 1999. - 278 с. 

 Полторак В.А. Социология общественного мнения: Учеб. пособ. – К., 

Днепропетровск: Центр «СОЦИОПОЛИС» - Издательство «Арт-Пресс», 2000. 

– 262 с. 

 Сатаров Г.А.. Общественное мнение и общественное сознание: реальность и 

миф/ Г.А. Сатаров // Общественные науки и современность. 2007. -  № 4. -  С. 

5-23. 

 Стефанчук У. Зміст поняття «громадська думка»: основні підходи до 

визначення та розуміння / У.Стефанчук [Електронний ресурс] . – Режим 

доступу : http://www/nbuv.ua./portal/soc_gum/Unir/2007_19/24/pdf. – Заголовок 

з екрану.  

 Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії 

громадянське суспільство / Юрген Габермас / Пер. з нім. А. Онишко; під ред. 

М. Прихода. – Л. : Літорис, 2000.– 317 с. 

 Сурмін Ю.П. Теорія громадської думки [Текст] / Сурмін Ю.П. – К.: МАУП, 

1999. – 72 с.  

 Сафаров Р.А. Общественное мнение и государственное управление / 

Р.А. Сафаров. – М. : Политиздат, 1975, – 302 с. 

 Скалецкий С.М. Общественное мнение: его место в структуре общественного 

сознания / С.М. Скалецкий. – Львов: Каменяр, 1989. – 169 с. 

 Сурмин Ю.П. Меодология и методы социологических исследований : учеб. 

пособие / Ю.П. Сурмин, Н.В. Туленков. – К. : МАУП 2000. – 304 с. 

 Сурмин Ю.П. Теория общественного мнения / Ю.П. Сурмин. – К.: МАУП, 

2000. – 108 с. 

 Тард Г. Общественное мнение и толпа / Перевод с французского под 

редакцией П. С. Когана. – Изд-во Т-ва типографии А. И. Мамонтова. - М., 

1902 г., Институт психологии РАН, Издательство «КСП+». – 1999. - 414 с. 

 Тощенко Ж.Т. О парадоксах общественного мнения/ Ж.Т. Тощенко // Социс, 

1995 - №11. – С.3-11 

 Українське суспільства 1992 - 2010. Соціологічний моніторинг / За ред. 

д.е.н. В.М.Ворони, д.соц.н. М.О.Шульги. - К.: IС НАНУ, 2010. - 636 с. 

 Уледов А. К. Общественное мнение советского общества. – М.: Соцэкгиз, 

1963. – 391 с.  

 Халтобин В.О. Общественное мнение как социальная система и 

антисистема/ В.О. Халтобин // Методологія, теорія та практика соціологічного 

аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий 
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центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2001. – 569 

с.  

 Цаллер Дж. Происхождение и природа общественного мнения. - М.: Центр 

«Академія», 2002. – 560 с. 

 Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра / Пер. с франц. М., 

1997  

 Федотова Л.Н.  Общественное мнение и журналистика: Учебное пособие. – 

М.: Издательство Московского университета, 2011. – 376 с. 

 Федотова Л.Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение. – СПб.: Питер, 

2003. – 352 с. 

 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.: Академкнига, 

Добросвет, 2003. - 596 с., 

 Якуба Е. Социологический анализ общественного мнения/ Е.Якуба // 

Современное общество. – 1993. - № 1. – С. 131-138. 

 Childs Harwood. Public Opinion: Nature, Formation, and Role. - N.J., 1965. 

 

 

Інформаційні ресурси 

 

Часописи 

 

Часописи вітчизняні 

1. Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. 

2. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 

3. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Соціологічні  

дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. 

4. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія».  

Соціологічні науки. 

5. Український соціологічний журнал. Наукове та інформаційне видання. 

6. Суспільна політика та стратегічний менеджмент. 

 

Часописи зарубіжні 

1. Вопросы философии (Россия). 

2. Журнал социологии и социальной антропологии (Россия). 

3. Общественные науки и современность (Россия). 

4. СОЦИС (Социологические исследования) (Россия). 

5. Социологический журнал (Россия). 

6. Социология. Научно-теоретический журнал (Республика Беларусь). 

7. Nova Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne (Республіка Польща). 

8. American Journal of Sociology (США). 

9. American Sociological Review (США). 
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10. British Journal of Sociology (Велика Британія). 

11. Canadian Journal of Sociology (Канада). 

12. Cultural Sociology (Міжнародний). 

13. Current Sociology (Міжнародний). 

14. European Journal of Sociology (Міжнародний). 

15. European Sociological Review (Міжнародний). 

16. International Review of Sociology (Міжнародний). 

17. Electronic Journal of Sociology (Міжнародний). 

18. Sociological Methods and Research (Міжнародний). 

19. Sociological Quarterly (Міжнародний). 

20. Sociological Research Online (Міжнародний). 

21. Teaching Sociology (Міжнародний). 

22. Theory, Culture, and Society (Міжнародний). 

 

Доступ до професійних баз даних, інформаційно-довідкових та пошукових 

систем 

1. Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и 

менеджменту: http://www.ecsocman.edu.ru 

2. Библиотека Фонда «Общественное мнение»: 

http://club.fom.ru/182/library.html 

3. Довідково-інформаційний портал Sociosite: www.sociosite.net 

4. Інформаційний і пошуковий портал з соціальних наук Social Science Hub: 

www.sshub.com 

5. Science Information Gateway (SOCIG): www.sosig.ak.uk 

6. Liens Socio: http://www.liens-socio.org 

7. Socioland: www.sozioland.de 

8. Каталог програмного забезпечення і баз даних для соціологів: 

http://www.stat.washington.edu/raftery/Research/Soc/soc_software.html 

9. Міжнародна база даних ЮНЕСКО з соціальних наук (інституції, 

персоналії) DARE: www.databases.unesco.org/dare/form.shtml 

10. Бази даних наукової періодики і книг:www.jstor.org; www.proquestdirect.com; 

www.ebsco.com 

11. Бази даних з досліджень молоді: http://www.ESPAD.org; 

http://www.HBSC.org 

12. Архів Європейського соціального дослідження: http://ESS.nsd.uib.no 

 

http://www.sshub.com/
http://www.sosig.ak.uk/
http://www.liens-socio.org/
http://www.proquestdirect.com/
http://www.espad.org/
http://www.hbsc.org/
http://ess.nsd.uib.no/
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