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ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА СУСПІЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

 
В статті представлений аналіз проблеми громадської активності, як форми суспільної 

взаємодії. Підкреслюються відмінності громадської активності, від інших форм активності 
особистості, зокрема політичної, громадянської та суспільної. Зроблено акцент на виокремлені 
громадянської активності, як самостійного феномену, який може бути об’єктом психологічного 
дослідження. 

Ключові слова: громадська активність, політична активність, громадянська 
активність, розвиток громадської активності, активність особистості. 

 
В статье представлен анализ проблемы общественной активности, как формы 

общественного взаимодействия. Подчеркиваются различия общественной активности, от 
других форм активности личности, в частности политической, гражданской и социальной. 
Сделан акцент на выделении гражданской активности, как самостоятельного феномена, 
который может быть объектом психологического исследования. 

Ключевые слова: общественная активность, политическая активность, гражданская 
активность, развитие общественной активности, активность личности. 

 
The article presents analysis of the problem of social activity as a form of social interaction. 

Highlights the differences of social activity, from other forms of activity of the person, in particular the 
political, civil and other. Emphasis on the separation of civic engagement as an independent 
phenomenon, which may be the subject of psychological research. 

Keywords: social activism, political activism, civic engagement, the development of social activity, 
the activity of the individual. 

 
Постановка проблеми. Громадська активність рідко виступає самостійним предметом в 

психологічних дослідженнях. Попри це, на даному етапі розвитку науки, в ході дослідження інших 
психологічних феноменів, зібрана значна кількість наукових фактів, що стосуються громадської 
активності. Розгляд і використання цих фактів потребує від дослідника уважності та обережності, 
адже терміном громадська активність не рідко позначають різні за змістом явища. На разі термін 
«громадська активність» відсутній у більшості словникових джерел, що ускладнює визначення його 
меж та сфери застосування.  

Аналіз наукових досліджень. Громадська активність, відносно новий напрям дослідження 
активності особистості. Цікавість до психологічних аспектів громадської активності суттєво зросла 
наприкінці ХХ, початку ХХІ століття. Українськими вченими досліджувались психологічні чинники  
участі особистості в суспільно-політичному житті суспільства (М. Слюсаревський, О. Камінська), 
психологію відносин особистості і держави (Н. Хазратова), протесті настрої населення (Л.Кияшко), 
вольова регуляція суспільно корисної діяльності (В.Абеляр), вплив волонтерської діяльності на 
особистість (О. Бархаєв, Н. Євдокімова, Н.Потапова, І.Семків), мотивацію участі в громадських та 
політичних організаціях (А. Мітлош, С.Чолій ), психологічні особливості самоорганізації спільнот 
(В. Васютинський, Л.Найдьонова, О. Ліщинська) тощо.  

Більшою мірою громадську активність досліджують в рамках соціокультурного підходу, в 
рамках якого її пов’язують з менталітетом певного народу, національними особливостями 
колективного несвідомого, національною ідентичністю та особливостями психологічної соціалізації.  
О. Донченко і Ю. Романенко дослідивши національний характер українців, стверджують що для 
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даної нації не є характерною кооперація та взаємодопомога, а отже типовим є низький рівень 
громадської активності. 

Слід наголосити, що різні автори абсолютно по різному трактують поняття громадської 
активності, інколи змішуючи чи протиставляючи його  поняттям соціальної активності.Наразі так і не 
сформовано єдиного підходу в тлумаченні цих понять. Одні автори ставлять між ними знак рівності, 
інші пов’язують в систему з різними видами підрядності. В.Г. Мордкович у свої праці «Активность 
как философская категория» використовує їх синонімічно. В той же час Н.А. Степанова розглядала 
поняття соціальної активності як родової до громадської. А.С. Капто навпаки використовує поняття 
громадська активність як родове по відношенню до соціальної. 

Недостатня теоретичне опрацювання цієї теми, зумовили мету статті – теоретичний аналіз 
громадської активності, як форми суспільної взаємодії. 

Виклад основного матеріалу. Громадська активність не є синонімом соціальної активності, 
а є більш конкретною – типологічною – характеристикою, безкінечно різних окремих проявів 
загальної соціальності: національних, культурних тощо. Безсумнівно, що відсутність 
загальноприйнятого розуміння поняття громадської активності (як і соціальної) не сприяє її 
розповсюдженому та глибинному дослідженню. 

Для чіткого розуміння відмінностей цих категорій, необхідно звернутись до роз’яснення 
понять: «громада» та «суспільство» або «соціум». «громада», -и, ж. 1. Група людей, об'єднаних 
спільністю становища, інтересів і т. ін.  2. Об'єднання людей, що ставлять перед собою певні спільні 
завдання; організація. 

«Суспільство», -а, с. 1. Сукупність людей, об'єднаних певними відносинами, обумовленими 
історично змінним способом виробництва матеріальних і духовних благ. // яке. Певний економічний 
лад, а також відповідна надбудова. 

«Соціум», -у, ч. 1. Суспільство як цілісна соціальна система. // Людська спільнота як 
результат форм діяльності людей, що склалися історично. 

Отже, поняття громадської активності беззаперечно є вужчим за понять соціальної 
активності. 

Хоча існують певні суперечки, стосовно співвідношення понять громадська та соціальна 
активність, ми схиляємось до думки, тих вчених що називають громадську активність формою 
соціальної активності. В радянські часи під соціальною активністю розумілась суспільно корисна 
діяльність людей, направлена на реалізацію потреб та інтересів суспільства, класів та окремих 
соціальних груп. В рамках такого розуміння виокремлювались такі форми соціальної активності як: 
трудова, суспільно-політична ( громадсько-політична), та активність в сфері культури та побуту. 

Справедливо сказати, що питання соціальної активності, завжди більше цікавило 
дослідників, ніж питання громадської активності. Звісно відсутність чіткого розмежування у термінах 
теж не сприяють дослідженню цієї проблеми. 

Об’єднання в одну форму активності у сфері політичного та громадського життя призводить 
до змішування явищ, що хоч і мають багато спільного в реальному житті, проте суттєво 
відрізняються за своїми психологічними складовими. Політична активність – це одна з форм 
соціальної активності особистості, що полягає у діяльності, яка має на меті впливати на прийняття 
політичних рішень та здійснення своїх інтересів. Таке тлумачення є близьким до тлумачення 
громадської активності. Тим паче, що суб’єктами політики, в широкому сенсі, виступають не лише 
політичні організації та органи владі, а й всі учасники соціальної взаємодії. Але змішування понять 
політичної та громадської активності в руслі психологічних досліджень некоректне. С. Рубінштейн 
вказував, що  ході реалізації активності у свідомості особистості виникає певний образ її об’єкта. У 
випадку з політичною активністю, таким об’єктом часто виступає певна політична сила. «Ставлення 
особистості до певного об’єкту чи предмету обмовляє мотивацію здійснювати певні дії по 
відношенню до цього об’єкту» [Мясищев]. Так, за наявності негативного ставлення до політичної 
сили, особистість може не проявляти активність, навіть якщо когнітивно визнає її доцільність. Образ 
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політичної сили може стати обмеженням політичної активності особистості, особливо якщо 
врахувати негативне ставлення до представників політичного середовища України.  Крім того слід 
відмітити, що більшість сучасних українських дослідників відмічають зниження рівня політичної 
активності населення, і разом з тим збільшення активності українців в інших сферах життя. М. 
Довгопол пов’язує це з розчаруванням в політиках та радянським минулим країни: «Аполітичність 
особи набуває соціальної позиції. Це пов’язано з радянською владою, що вимагала від всіх 
підтримувати існуючий політичний курс». Коли зникає політичність її місце займає аполітичність, 
щоб уникнути «екзистенціального» вакууму, таким чином негативне ставлення до політичних партій 
стає особистісною позицією.   Е.Семюелс відмічає, що політична енергія перейшла від політичних 
партій до соціальних рухів. М.Довгопол критикує громадські організації, бо вони працюють лише 
коли мають фінансову підтримку, якщо її немає вони припиняють свою діяльність. Вчені відмічають 
загальну деполітизацію українського суспільства, відсутність механізмів залучення молоді до 
політичного життя; психологічну віддаленість політичних еліт від молодіжних мас та розірваність 
між реальними та декларованими нормами. В той же час для суспільно активних людей характерні 
більша мобільність, почуття власної гідності та справедливості. В. Вербець відмічає, що громадяни 
не хочуть пов’язувати своє життя з політичними чи громадянськими рухами та лише 6% населення 
можна віднести до категорії «громадсько активні». А. Величко пояснює недовіру політичним 
організаціям, тим що українці наразі віддають перевагу власному збагаченню, ніж суспільно-
корисним формам взаємодії з оточуючим світом. 

Ще однією складністю у виокремленні громадської активності, як самостійного 
психологічного феномену, виступає її поверхнева схожість з волонтерською діяльністю. Але 
остання включає в себе будь-яку безкорисливу допомогу незнайомим особам, до яких не можуть 
належати родичі, друзі та представники спільної громади. 

Труднощі у тлумаченні громадської активності, створює і породжена політологічною наукою 
– «громадянська активність». Для розведення цих понять, які дуже часто помилково 
використовують синонімічно, знову звернемось до  словників. 

«Громадянський», -а, -е. 1. Прикм. до громадянин. 
«Громадський», -а, -е. 1. Прикм. до громада. 
Отже «громадянська активність» виступає у контексті діяльності особи, як громадянина 

певної держави, громадська ж активність виступає у контексті діяльності особи, як представника 
певної громади. Складність чіткого розмежування цих понять,  полягає у тому, що часто громада та 
держава продукують тотожні запити на відповідну діяльність зі сторони особи. Крім того, інколи 
громадську активність помилково називають – «активною громадською позицією», попри те, що 
такий термін наразі містить інший зміст. На нашу думку найкраще дає тлумачення терміну 
«громадська позиція» В.П. Майданевич «поняття "громадська позиція" можна коротко визначити як 
чітко виражений, відносно встановлений, визначений характер оціночних суджень людини про 
навколишню дійсність, певні об’єкти, спосіб поведінки в певній ситуації при характерній мотивації 
його, спрямованість діяльності, заснованої на цілісних відносинах.» Тобто «громадська позиція» є 
узагальнюючим терміном, що характеризує світоглядні особливості особистості у її взаємодії з 
громадою. 

В.Радул зазначив, що громадянська активність передбачає наявність інтересу до 
громадської роботи, організаторські здібності, відповідальність, ініціативність, вимогливість до себе 
та готовність допомогти. 

За С. Чолій участь в діяльності громадських організацій – форма громадської діяльності. 
Громадська діяльність – сфера прояву соціальної активності. Цікавлять в контексті участі в 
діяльності громадської організації та волонтерства. Громадську активність розділяють на 
громадську діяльність та громадську участь. 

Громадянська активність соціально-психична характеристика людини, яка виражає її 
ставлення до держави, інших громадян та себе, що базується на інтересах, потребах та цінностях 
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людини і виявляється у виконання громадянських обов’язків. Громадська активність це коли окрім 
прагматичних, є і суспільні інтереи. 

Важливою ознакою громадянського суспільства – самоорганізація населення та 
функціонування добровільних громадських об’єднаннь.  

С. Чолій відносить громадську активність, до однієї з форм прояву соціальності активності 
особистості. Крім неї, вона визначає такі форми соціальної активності як: 

 економічна; 
 політична; 
 громадянська; 
 культурно-мистецька; 
 розважально-відпочинкова; 
 релігійна. 
Соціальна активність – будь-який рух в сторону суспільства, що передбачає певну систему 

дій. Соціальну активність детермінує складна система мотивів, в якій поруч перебувають соціальні 
та індивідуальні мотиви. Й. Дражкевич – соціальна активність – це участь членів певно групи в 
діяльності, що виходить поза обов’язки, пов’язаний з виконанням професійної ролі і ролі в родині, 
яка не оплачується і скерована на підтримання суспільних цінностей цією групою.  

М. Санто розглядав громадську активність, як участь у житті трудового колективу, у 
вирішення спільних справ, що визначається такими характеристиками як: інтенсивність, свідомість, 
імпульсивність, раціональність, оперативність, ініціативність, відповідальність, результативність. 

Громадянська активність за І. Семків, це така форма активності, яка реалізується на рівні 
інститутів громадянського суспільства та сприяє розвитку цього суспільства, реалізації, приватних 
потреб та інтересів, індивідів, груп та колективів. 

Х. Анхаір та Х. Волхерт розділяють громадянську активність на: 
 активність, що реалізується на індивідуальному рівні; 
 активність, що реалізується на громадському чи організаційному рівні; 
 активність, що реалізується на суспільному рівні. 
І. Семків, спираючись на модель ідеального громадянського суспільства Дж. Хербста, 

сформулювала свою класифікацію, де розділила громадську модель та громадянську. Для першою 
характерною є участь в діяльності громадських об’єднань та певна опозиційність до держави, друга 
ж представлена в індивідуальному відстоюванні свої інтересів.  

І. Семків виділяє шість типів громадянської активності: 
1. Суспільно-громадянська: політична, культурна, промислова. 
2. Суспільно-нормативна – виконання обов’язків загальних для всіх членів групи. 
3. Індивідуально-групова – відстоювання інтересів певної групи: членство в громадських 

організаціях, волонтерство, участь в групі інтересів, активність на користь власного 
навчального закладу, відстоювання інтересів колективу.  

4. Нормативно-групова – прагнення відповідати певним нормам та правилам групи, до 
якої належить людина ( релігійна, побутова активність). 

5. Індивідуальна активність – розваги, бажання зайняти чимось час. 
Індивідуально-нормативна – догляд за собою, самоконтроль. 
Ще однією складністю у вивчення громадської активності, є характерне для нашого 

суспільства зведення її лише до участі громадських організаціях. Хоча цей факт носить назву 
«громадської діяльності» яка також на думку С.М. Чолій є формою соціальної активності та 
визначається як діяльність, спрямована на забезпечення інтересів людей як членів того чи іншого 
громадського об’єднання. 

Необхідно зауважити, що зведення громадської активності до діяльності у громадських 
організаціях, є значним звуженням її тлумачення, оскільки опускаються такі види громад як 
релігійні,  як громадські рухи та як громади об’єднанні за спільним, не державним, інтересом.  
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Слід зазначити, що в радянські часи під час дослідження проблем громадської активності не 
відокремлювали її від соціальної активності та громадської діяльності, у зв’язку з тим, що за 
радянською ідеологією кожна окрема громада розглядалась виключно як складова частина соціуму, 
а не як окрема соціально-психологічна одиниця. В той же час, радянськими психологами та 
соціологами питанню громадської активності приділялось значно більше уваги, ніж в сучасності. Це 
пов’язано з жорсткими вимогами держави до формування особистості, через включення її в соціум, 
що найкраще відбувається шляхом залучення її до громадської діяльності на користь суспільству. 
А.С. Капто розглядав активність особистості у взаємодії з людьми як моральну якість особистості, і 
приділяв увагу розвитку любові та вимогливості до власної праці, шляхом залучення людини до 
громадської діяльності, що  

В той час, як багато і  радянських (Мальковська Т.Н., Миславський Ю.А. та інші) та і 
сучасних (Золотухін О.В., Грабовська С.Л., Кожемякін М.В.)  авторів приділяють увагу розвитку 
соціальної активності у осіб, досить слабо опрацьовується тема «громадської активності» 
особистості – або ж змішуючи ці поняття, або ж розглядаючи її разом з політичною активністю (Л.О. 
Кияшко, А.О. Краснякова). 

Громадська активність заснована на свідомому бажанні людини брати участь у суспільному 
житті. Громадська активність особистості розглядається як прояв діяльнісної природи людини та 
уособлює собою ініціативний вплив особистості на оточуюче середовище, на інших людей і на саму 
себе. Діяльність громадської організації – надання послуг, де експерти, сприраючись на думку 
громади вирішуються, що їй потрібно та реалізують це. 

Ініціативна група визначає проблеми, влада взаємодіючи з метою вирішення їх. 
Досліджуючи залежність громадської активності, від території проживання А.Гусєва довела, 

що молоді в різних регіонах України має різні показники активності. Різницю у рівнях громадської 
активності в регіонах пояснюють культурною традицією та соціальним капіталом територій. 

Таким чином, ми можемо вивести наступне тлумачення поняття громадська активність: 
Громадська активність – це різновид людською активності,  що являє собою активність 

особистості, як представника певної громади, направлену на досягнення потреб цієї громади та 
ґрунтується на власному бажанні особистості, заснованому на усвідомленні важливості громадської 
активності для особистісного та професійного розвитку. 

В контексті дослідження громадської активності, слід зауважити що існують різні типи 
громад. Це і територіальні громади, які об’єднують людей, що проживають на спільній території, і 
релігійні громади, які характерні для представників різних релігійних груп, неформальні та 
недержавні об’єднання людей за спільними інтересами, якими виступають як звичайні хобі, так і 
суспільно значущі інтереси.  

Різноманітність громад продукує різноманітність форм громадської активності, яку 
проявляють їх представники. Вона може виражатись як в самоорганізації представників 
територіальної громади так і в індивідуальному представництві інтересів громади окремими її 
членами. 

Громадську активність, як і людську активність загалом, доцільно розглядати у процесі її 
розвитку. Для цього необхідне виокремлення структурних компонентів громадської активності, 
механізмів її розвитку, та критерії рівня її розвитку. 

А. Краснякова виокремила наступний механізм формування громадської активності: 
 усвідомлення соціальних явищ особистістю; 
 розвиток соціальних потреб особи, як частини певної громади; 
 включення у роботу по задоволенню соціальних потреб громади. 
Відповідно до різномаїття тлумачень поняття «громадська активність» існує значна кількість 

підходів, до визначення чинників її розвитку. 
За А. Кияшко, чинники громадської активності розділяють на об’єктивні та суб’єктивні. До 

об’єктивних відносять соціально-психологічні (гендерні та вікові), соціально-економічні та 
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середовищньо-суспільні. До суб’єктивних чинників належать мотиваційно-цінністі, конативні 
(вольові якості) та когнітивно рефлексивні (ідеологія, стереотипи). 

За основними положеннями біхевіориского підходу чинниками громадської активності 
виступають потреби. Когнітивні теорії на противагу їм вказують як чинники громадської активності – 
знання, уміння та навички громадської дії. 

В діяльнісному підході чинником громадської активності розглядається готовність 
особистості до громадської активності. За теорією «поля» Курта Левіна чинниками виступають 
вольові якості особистості. 

За теорією функціональних систем П.К.Антохіна чинниками є наявність певних матеріалів 
памяті, відповідної мотивації та відповідної обстановки.  

Висновки. В ході проведеного теоретичного дослідження, ми виокремили громадську 
активність, як самостійну форму активності особистості, та специфічну форму суспільної взаємодії. 
Громадська активність – це різновид людською активності,  що являє собою активність особистості, 
як представника певної громади, направлену на досягнення потреб цієї громади та ґрунтується на 
власному бажанні особистості, заснованому на усвідомленні важливості громадської активності для 
особистісного та професійного розвитку. 

Серед факторів розвитку громадської активності більшість дослідників виділяють 
соціокультурне оточення особистості. Куди відносять коло її спілкування: сім’ї, друзів та місце 
проживання.  
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У статті представлені результати теоретичного обгрунтування та емпіричного 

дослідження соціально-психологічних чинників освітнього середовища, що обумовлюють 
комунікативну толерантність старшокласників. В результаті емпіричного дослідження 
показано, що існує позитивний статистично значущий зв'язок між показниками комунікативної 


