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ДО ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО
ПОРЯДКУ ДЕННОГО В УКРАЇНІ
Розглянуті сутність та основні етапи процесу формування «суспільного порядку денного»; у кон
тексті з цим визначені основні завдання політичної освіти в Україні.
Вибори Президента України 2004 р. стали
переломним етапом у новітній історії нашої
держави. Водночас із вагомими, безспірними
здобутками демократії, «помаранчеві» події
принесли і нове розуміння багатьох проблем
сучасного українського суспільства. Зокрема,
стали очевидними його неструктурованість,
низький рівень політичної культури знач
ної частини населення, безпринципність та
відверта егоїстичність багатьох політиків, їх
схильність до кулуарного прийняття рішень
державної ваги. Однією з першопричин цих
негативних явищ є брак культури суспільного
порядку денного — невміння широких верств
населення систематично виокремлювати у
вирі різноманітних подій найактуальніші для
цілої спільноти проблемні питання і чітко
визначати свою позицію стосовно способів і
методів їх розв'язання.
Проблеми активізації участі громадян Ук
раїни в управлінні державою перебувають у
центрі уваги науковців і практичних політи
ків. Однак переважна їх більшість стосується
лише окремих фрагментів формування ак
тивістської політичної культури. У зв'язку з
цим низка провідних вчених висунули тезу
про те, що для розвитку демократії вкрай
необхідно належним чином організувати
всю процедуру виявлення найважливіших
політичних питань, встановлення між ними
причинно-наслідкового зв'язку та форму
вання відповідних завдань участі громадян у
політичних процесах. Ця процедура, названа
формуванням «суспільного порядку денного»
{public agenda setting), може стати важливим
чинником демократизації суспільства, ос
кільки конкретизація проблемних питань, їх
«пропускання» крізь призму поглядів різних
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соціальних груп є запорукою цивілізованого
розвитку держави.
Очевидно, що одним із найактуальніших
завдань підвищення політичної активності
громадян, їхньої участі у формуванні суспіль
ного порядку денного є кардинальне покра
щення обізнаності суспільства в політичних
процесах не стільки за рахунок примноження
фактажу та його аналізу у З Μ І, скільки через
систему політичної освіти. Якими ж мають
бути принципи формування у громадян Украї
ни знань та вміння проводити аналіз політич
них подій, їх причин та можливих наслідків,
прогнозувати ймовірні тенденції подальшого
перебігу і визначатись із власною участю у
них? Для відповіді на це запитання, що стано
вить головну проблему даної статті, належить
виконати наступні завдання:
— з'ясувати сутність процесу формування
суспільного порядку денного;
— визначити особливості політичної освіти
та її завдання в контексті культивування серед
громадян України бажання брати безпосеред
ню участь у формуванні суспільного порядку
денного.
Об'єктом даного дослідження обрано полі
тичний світогляд громадян України як учас
ників соціально-політичної трансформації.
Його предметом — чинники, що впливають
на здатність людей аналізувати й системати
зувати політичні події, прогнозувати їх пере
біг і визначатися з власною участю в них.
Сутність «суспільного порядку денного»
та основні вимоги до процесу його формування
Як уже зазначалося, під формуванням сус
пільного порядку денного розуміють вияв
лення найбільш соціально важливих питань,
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з'ясування причин виникнення проблем і фор
мулювання відповідних завдань для суб'єктів
політичного процесу щодо їх подолання. Гли
бинна сутність феномена суспільного порядку
денного полягає у тому, що він являє собою
результат сутички та синтезу інтересів різних
соціальних груп і політичних сил.
Оскільки процедура формування суспіль
ного порядку денного передбачає безпосеред
ню або опосередковану участь різних верств
населення і призначена для генерування важ
ливих для країни рішень, то її можна вважати
своєрідним «індикатором» політичної куль
тури суспільства. Відтак суспільному порядку
денному притаманний певний дуалізм: з од
ного боку, він являє собою продукт політич
ної системи й політичної культури, а з іншо
го — сам виступає у ролі системоутворюючого
чинника, що чинить істотний вплив на зміни
у суспільстві.
Говорячи про суспільний порядок денний
як про «індикатор» політичної культури сус
пільства, маємо на увазі, насамперед, такі
ключові моменти:
— хто ініціює включення тих чи інших пи
тань до суспільного порядку денного і які цілі
він переслідує;
— яке коло питань включається до суспіль
ного порядку денного;
— наскільки об'єктивним і обґрунтованим
є зміст даного суспільного порядку денного;
— яким є ставлення інших політичних сил і
громадськості до окресленої сфери питань;
— як реагує суспільство на сформульова
ний суспільний порядок денний.
Так, ініціювання суспільного порядку
денного, коли воно здійснюється виключно
панівними політичними силами і містить пи
тання, «підігнані» під їхню програму із напе
ред передбаченим масовим «одобрямс», без
широкого обговорення чи дискусій, розгля
ду альтернативних варіантів, та ще й коли це
відбувається на тлі політичної апатії громад
ськості, є класичною схемою формування
суспільного порядку денного у тоталітарному
суспільстві.
На наш погляд, формування суспільного
порядку денного у демократичному суспіль
стві має відповідати таким вимогам:
— об'єктивність — питання, на яких акцен
тується увага, повинні бути не надуманими,
а їх актуальність - достатньо обгрунтованою;
— конкретність — питання повинні фор
мулюватися чітко, без абстракції, надмірного
узагальнення і стосуватися конкретних ситуа
цій, проблем, подій;
— адекватність — поставлені питання та
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пропозиції щодо їх розв'язання мають від
повідати особливостям поточного періоду та
інтересам громадськості;
— комплексність — поставлені питання
повинні мати логічний зв'язок між собою,
а їх розгляд завершуватись напрацюванням
рішень, що дозволяють розв'язати низку
взаємопов'язаних проблем;
— регулярність — формування суспільного
порядку денного у демократичному суспіль
стві не може бути епізодичною процедурою,
обумовленою, наприклад, деякими екстраор
динарними подіями. Цей механізм народжен
ня, розвитку і вираження громадської думки
повинен функціонувати постійно;
— реальність - сама форма поставлених
питань повинна передбачати можливість
практичної реалізації пов'язаних із ними рі
шень.
Окремою важливою проблемою є те, хто
продукує суспільний порядок денний. Зро
зуміло, що початкова ініціатива належить
переважно провідним політичним і громад
ським діячам, але без масової підтримки на
селення та інших політичних сил запропоно
ваний ними суспільний порядок денний за
лишиться просто темою для публікацій у ЗМІ
як висвітлення власної позиції ініціаторів.
Для того, щоб суспільну важливість піднятих
питань зрозуміли широкі верстви населення,
необхідно враховувати низку емоційно-пси
хологічних особливостей перетворення ін
формації у свідомості окремої особистості. На
наш погляд, формування суспільного порядку
денного на особистісному рівні відбувається
поетапно; схематично цей процес представ
лений нарис. 1.
Очевидно, що у демократичному суспіль
стві вміння людей виокремлювати у «морі»
інформації найвагоміші події і з'ясовувати
причини їх виникнення не повинно бути
прерогативою виключно політиків, політич
них експертів і журналістів. Основами такого
специфічного знання для особистої політич
ної самоідентифікації мають володіти і про
сті громадяни. Культивування таких знань є
функцією політичної освіти, тому розгляне
мо деякі її основні завдання на різних етапах
формування суспільного порядку денного.
Завдання політичної освіти у процесі
формування суспільного порядку денного
У контексті сутності феномена суспільного
порядку денного основна мета політичної ос
віти полягає у наступному:
— сприяти формуванню політично свідо
мого і активного громадянина;
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Рис. 1. Схема формування суспільного порядку денного на особистісному рівні.

- акцентувати увагу суспільства на най
важливіших, актуальних питаннях і консолі
дувати людей для колективного прийняття
відповідних рішень.
Повернімось до розгляду схеми на рис. 1.
На етапах подання - сприйняття інформа
ції завданнями системи політичної освіти
є забезпечення вільного доступу до різно
манітної інформації і культивування у людей
тяги до політичних знань. Перше завдання
тісно пов'язане із проблемами становлення
свободи слова в Україні, детально дослідже
не багатьма вченими і у принципі вже має
чітко визначені шляхи практичної реаліза
ції [1; 2; 8]. Зазначимо лише, що зараз існує
достатньо різноманітних можливостей для
отримання інформації у різних формах — по
дання фактів із коментарями політиків і
політологів, публічне обговорення подій під
час дебатів, проведення зустрічей з виборця
ми, різноманітні конференції та симпозіуми
тощо. Урізноманітнились і канали подан
ня інформації- поруч із традиційними ЗМІ
досить широкої популярності набули інфор
маційно-політичні сайти, віртуальні жур
нали [4; 7]. Важливим досягненням є також
створення системи поширення теоретичних
знань: у навчальних закладах різних рівнів
акредитації викладають політологічні дис
ципліни, опубліковано багато підручників
і наукових праць вітчизняних і зарубіжних
вчених, інтенсивно проводять підготовку пе
дагогічних кадрів відповідного профілю.

Зрозуміло, що і у цьому плані далеко не
всі проблеми вирішені [6]. Наприклад, регіо
нальна преса досі залишається «зашореною»,
публікуючи тенденційні матеріали з оглядом
на реакцію місцевого керівництва. Практично
не діє ціла низка законів, які захищають право
журналіста на вільне збирання і висвітлення
фактів [2]. Але в цілому можна вважати, що
інформаційна система України за принципа
ми своєї побудови створює необхідні можли
вості для ефективної ініціалізації суспільного
порядку денного.
На жаль, друга задача — активізація сприй
няття інформації,- тільки зараз набуває пев
них перспектив вирішення. Залишки «сов
кової» свідомості у багатьох людей старшого
і середнього віку обумовили їх аполітичність
і зневіру у можливість впливу на політичні
процеси [5]. Відтак запропонований суспіль
ний порядок денний сприймається ними
просто як перелік скандальних фактів, які
«роздмухуються» політичними силами, що
перебувають у суперництві. Таке ставлення
передалось і значній частині молоді. І тільки
події на Майдані розбили таку пасивність.
Для культивування тяги до одержання полі
тичної інформації, на наш погляд, необхідно
кардинально поліпшити методику і оформ
лення її подання. Наприклад, це можуть бути
молодіжні форуми, публічні теледебати між
«молодіжним» залом та досвідченими політи
ками, інші незвичні до даного часу форми. Те
саме стосується форм і методик викладання
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політології у навчальних закладах, яка зараз
часто-густо вважається учнями шкіл і сту
дентами негуманітарних вузів «нудною» дис
ципліною.
Подолання психологічної інерції (а у де
яких випадках— ще й інформаційної «бло
кади») на перших етапах неодмінно призво
дить до того, що людина починає аналізувати
накопичені факти. Аналіз інформації— це
також складний процес, детальний розгляд
якого виходить за рамки даного дослідження.
Окреслимо лише основні моменти цього про
цесу. По-перше, у більшості випадків інфор
мація до громадянина надходить розрізнена,
почасти без уточнення зв'язку між окреми
ми подіями і фактами та протилежною оцін
кою вагомості для суспільства і прогнозів на
майбутнє [1]. Отже, сама система політичної
освіти повинна автоматично спрацьовувати
як своєрідний «консультант», допомагаючи
людині самостійно систематизувати новини
і встановлювати між ними причинно-наслідковий зв'язок. Наголошуємо, шо це має бути
не заслугою окремого талановитого політич
ного оглядача, журналіста, політолога, який
не полінувався чи не побоявся простежити
і висвітлити зв'язок між людьми та подіями.
Будь-який громадянин повинен мати змогу
і вміння провести такий аналіз на підставі,
наприклад, упорядкованої «бази фактів» на
інформаційних сайтах. Зараз в Інтернеті без
особливих проблем і дуже швидко можна
знайти різноманітну інформацію, що сто
сується діяльності, родинних і бізнесових
зв'язків вітчизняної політичної еліти. Упоряд
кувавши ці дані хронологічно і за ключовими
словами, можна створити «електронний літо
пис» України, який стане цікавим джерелом
систематизованої інформації не тільки для
окремих користувачів мережі, а й для інших
видів ЗМІ, через які поширюватиметься для
решти населення.
У результаті систематизації здобутої інфор
мації громадяни можуть ідентифікувати події
і відповідні питання суспільного порядку ден
ного, присвоївши їм певну категорію важли
вості. На наш погляд, питання суспільного
порядку денного можна класифікувати:
— за масштабністю;
— за тим, хто їх генерує (влада, опозиція чи
громадяни);
— за характером виникнення (результат
конфлікту, компромісу чи синтезу інтересів).
Алгоритм ідентифікації за масштабніс
тю приблизно такий. Спочатку з'ясовується
«сфера дії» окремих питань суспільного по
рядку денного (наприклад, економіка, еко
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логія, обороноздатність країни тощо). При
цьому, насамперед, розглядають важливість
питання для певної галузі, поступово розши
рюючи перелік галузей, поки актуальність
поставленого питання не буде видаватися
сумнівною. Наприклад, при розгляді питан
ня, що вочевидь стосується економіки, слід
спочатку почергово розглянути, наскільки
воно стосується життєдіяльності громадян,
права власності, трудового права, відносин із
державою через податки. Поступово розши
рюючи коло зв'язків цього питання з іншими,
можна перейти до визначення його актуаль
ності для інших сфер і встановити важливість
для суспільства в цілому. Гадаємо, що за остан
ньою ознакою питання суспільного порядку
денного слід ранжирувати таким чином:
— 1 ранг— питання національної безпеки
та інтересів цілої нації;
— 2 ранг — питання, пов'язані з інтересами
окремих регіонів і великих соціальних груп
(професій, національностей, релігійних кон
фесій);
— З ранг — інтереси окремих політичних
сил і «вузьких» соціальних груп.
Розглянемо такий приклад. Коментуючи
«наступ» Прем'єр-міністра України Юлії Ти
мошенко на митну службу України, народний
депутат Андрій Шкіль навів факти колосаль
них махінацій з відшкодуванням ПДВ деяким
фірмам-експортерам у Львівській області [3].
Дійшло до того, що такі фірми (наприклад,
«Артор») просто оформляли на Львівській
митниці фальшиві документи нібито на виве
зений товар, який фактично не залишав скла
ду фірми. Завдяки такій «торгівлі повітрям»
підприємці незаконно отримали впродовж
останніх двох років близько J млрд дол. Отже,
дане питання стосується недоліків організації
зовнішньої торгівлі і роботи правоохоронних
органів. Але ось наступний факт, наведений
А. Шкілем: із боку митниці злочинні оборудки прикривав Тарас Козак, колишній началь
ник Західної регіональної митниці, близький
друг С. Медведчука (екс-голови Державної
податкової адміністрації у Львівській області,
брата В. Медведчука) та О. Сало (у недавньо
му минулому — начальник обласного управ
ління МВС) — члени СДПУ(о). Таким чином,
кримінальне питання набуває яскраво вира
женого політичного забарвлення. Аякщо при
гадати, що значна кількість керівних кадрів
української митниці призначалася за прямою
протекцією чи за сприяння лідерів означеної
політичної партії, то виникає небезпідставна
думка, що порядок на митниці не буде наве
дений доти, доки не здійсниться кардинальна
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ротація кадрів. Якщо ж порахувати кількість
митниць на кордонах України, то стає очевид
ним, що «митне» питання є актуальним і для
життєзабезпечення громадян, і для економіки
країни, і для її міжнародного стану.
Точка зору або позиція окремого громадя
нина стосовно того чи іншого питання «пере
ростає» у питання суспільного порядку денно
го лише у тому випадку, коли її поділяє значна
частина громадян. Зрозуміло, що при обміні
думками відбувається їх деяка корекція, після
чого питання і набуває завершеної форми для
включення до переліку питань суспільного
порядку денного. На даному етапі також важ
ливою є ефективна політична освіта, яка по
винна сприяти пошуку однодумців і діалогу з
ними. Однак у реальності такі зв'язки поки що
виникають спонтанно і майже завжди — опо
середковано, а не внаслідок безпосереднього
контакту. Отже, слід передбачити можливість
удосконалення сучасної системи політичної
освіти у цьому напрямі.
Зараз маємо підстави вважати, що в Ук
раїні є необхідні передумови для активізації
політичних процесів і залучення до них ши
роких верств населення шляхом формування
суспільного порядку денного.
Демократична практика формування сус
пільного порядку денного передбачає безпо
середню або опосередковану участь різних
верств населення і призначена для генеруван
ня важливих для країни рішень; її можна вва
жати своєрідним «індикатором» політичної
культури суспільства. Тому формування сус
пільного порядку денного у демократичному
суспільстві має відповідати таким вимогам:

об'єктивність, конкретність, адекватність,
комплексність, регулярність, реальність.
Формування суспільного порядку денного
на особистісному рівні відбувається поетап
но: надходження інформації — її сприйняття
та аналіз - формулювання проблеми — самоідентифікація власної позиції — формулю
вання рішення. На всіх етапах надзвичайно
важливим є володіння особистістю певними
специфічними знаннями і навичками, фор
мування яких є одним із завдань політичної
освіти.
Основна мета політичної освіти у контек
сті формування суспільного порядку денного
полягає у тому, щоб: сприяти формуванню
політично свідомого і активного громадяни
на; акцентувати увагу суспільства на найбільш
важливих, актуальних питаннях і консоліду
вати людей для колективного прийняття від
повідних рішень.
У результаті систематизації здобутої ін
формації громадяни можуть ідентифікувати
події і відповідні питання суспільного поряд
ку денного, присвоївши їм певну категорію
важливості. Точка зору або позиція окремого
громадянина стосовно того чи іншого питан
ня «переростає» у питання суспільного по
рядку денного лише у тому випадку, коли її
поділяє значна частина інших громадян. Зро
зуміло, що при обміні думками відбувається їх
деяка корекція, після чого питання і набуває
завершеної форми для включення до суспіль
ного порядку денного. На даному етапі також
важливим є поширення практики ефективної
політичної освіти, що повинна сприяти по
шуку однодумців і діалогу з ними.
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D. Krasnolutska
CONCERNING OPTIMUM MODEL OF SOCIAL AGENDA
SETTING FORMING IN UKRAINE
Author studied the essence and the process of social agenda setting forming; according to them, the main
tasks of political education in Ukraine are defined.

