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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Теорія демократії перманентно збагачується 

актуальними науковими концептами та підходами, покликаними змістовно 

оновити політологічний дискурс та сприяти ефективній практичній 

модернізації політичних відносин, інститутів та механізмів. Одночасно 

кожен напрям в теорії демократії, лишаючись відданим основним 

демократичним принципам, шукає індивідуальні шляхи подолання проблем 

сучасності. Так, свого часу виникли колективістський, плюралістичний, 

елітарний, делегативний, партисипаторний та деліберативний напрями.  

Деліберативна модель демократії є однією з найбільш актуальних у 

контексті формування публічного простору та вироблення публічної 

політики, тому що її провідним завданням постає розробка такого формату 

взаємодії демократичної держави та громадянського суспільства, за якого 

паритетність визнавалася б основою їхньої співпраці.  

Концепція деліберативної демократії Дж. Фішкіна, що ґрунтується на 

ідеях видатних політичних філософів сучасності К.-О. Апеля, Ю. Габермаса, 

Дж. Ролза тощо, пропонує дієвий інструментарій з включення громади до 

процесів вироблення публічних рішень. Деліберативне опитування виступає 

засобом виявлення «рафінованої» (компетентної) громадської думки, чим 

якісно відрізняється від інших форм прямої демократії (референдум, народна 

ініціатива, народне обговорення). Прикладна значущість концепції 

американського науковця підтверджується апробацією його методики у 30 

країнах світу (108 практичних кейсів) на різних рівнях (локальний, 

регіональний, національний, міжнаціональний). У той же час, констатується 

відсутність наукових розробок теоретико-прикладного змісту концепції 

деліберативної демократії Дж. Фішкіна в українській політичній науці, чим і 

обумовлено вибір теми дисертації.  

Джерельну базу дослідження засад деліберативного підходу формують 

роботи таких авторів, якК.-О. Апель, С. Бенхабіб, Дж. Бессет, С. Бессон,        

Дж. Бохман, Е. Гутман, Р. Даль,  Дж. Драйзек, Д. Дьюї, Ю. Габермас,                     

Є. Золотарьова, Дж. Коен, Д. Лейн, Д. Міллер, Дж. Ролз та багатьох інших. 

Безпосереднім вивченням особливостей та принципів концепції 

деліберативної демократії Дж. Фішкіна займалися такі науковці, як                       

Б. Акерман, Л. Боббіо, Б. Докторов, Л. Коркія, Р. Ласкін, О. Омелічкін,                

А. Рибаков, Л. Пелліццоні, Д. ван Рейбрук, Дж. Регоніні, Дж. Строу, Л. 

Фецці,        М. Фітц тощо. Перспективи використання деліберативної 

методики в Україні аналізувалися такими дослідниками, як  М. Баймуратов, 

О. Газізова, В. Зінченко, О. Колісник, А. Колодій, А. Меляков, Я. 

Пєкутовські,                         Я. Пилинський, Т. Сивак, М. Тур і т. д. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної теми 

Філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 16БФ041-01 «Модернізація філософської та політологічної 
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освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових 

стандартів». 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розкриття теоретичних засад, фундаментальних принципів та практичного 

потенціалу концепції деліберативної демократії Дж. Фішкіна, що дозволяє 

з’ясувати зміст та методику деліберативних опитувань як засобів прямої 

участі громадян у процесах вироблення публічних рішень, а також 

перспективи їхнього прикладного застосування в Україні в контексті 

загальної демократизації держави та суспільства.  

 Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних завдань: 

- дослідити ідейну спадковість деліберативного підходу від 

партисипаторного напряму; 

- виявити теоретичні засади концепції деліберативної демократії               

Дж. Фішкіна та з’ясувати ступінь наукової розробленості її положень; 

- проаналізувати соціально-політичні чинники творенняконцепції 

деліберативної демократії; 

- розкрити зміст та особливості методики деліберативного опитування, 

виявити його переваги та недоліки; 

-  обґрунтувати прикладний потенціал концепції деліберативної 

демократії на основі досвіду використання її інструментарію різними 

країнами світу; 

-  визначити перспективи застосування деліберативної методики             

Дж. Фішкіна в Україні.  

Об’єкт дослідження – сучасна теорія демократії. 

Предмет дослідження – концепція деліберативної демократії 

Дж.Фішкіна. 

Методи дослідження. Методологічною базою дисертаційної роботи 

ставнабір спеціальних методів, які були використані для реалізації мети та 

завдань цієї роботи. Зокрема, пошуково-бібліографічний метод було задіяно 

під час систематизації наукових робітіз теми дисертації. Системний метод 

використовувався для формування цілісного уявлення щодо провідних ідей 

та положень концепції деліберативної демократії Дж. Фішкіна. Порівняльний 

метод став у нагоді під час дослідження типології консультувань із 

громадськістю, запропонованої Дж. Фішкіним. А також у процесі виявлення 

переваг та недоліків методики деліберативних опитувань й оцінки досвіду 

деліберацій у різних країнах світу. Факторний аналіз дозволив з’ясувати 

вплив соціально-політичних чинників на розробку концепції американським 

ученим. Метод прогнозування було використано для виявлення перспектив 

практичної імплементації деліберативних інструментів в Україні. Історичний 

метод було задіяно під час ревізії традицій публічних обговорень у Китаї, 

США, Україні тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що робота 

є однією з перших теоретичних праць, в якій комплексно досліджено зміст та 

особливості концепції деліберативної демократії Дж. Фішкіна, 
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ідентифіковано в ній такі ідеї та принципи, що можуть бути використані у 

модернізаційних демократичних процесах як у світі, так і в Україні.  

Найсуттєвіші результати дисертаційного дослідження, які містять 

наукову новизну, полягають у тому, що: 

-  уперше у вітчизняній політичній науці здійснено комплексний аналіз 

концепції деліберативної демократії Дж. Фішкіна, виявлено її 

фундаментальні положення та особливості; запроваджено до понятійно-

категоріального апарату вітчизняної політології поняття «деліберативний 

пол»; досліджено зміст, завдання та етапи деліберативного опитування як 

методики вивчення громадської думки, розробленої Дж. Фішкіним; 

- уточненокогнітивні зв’язки між партисипаторним та деліберативним 

напрямами демократичних студій, ідейну спадковість від першого до 

другого, що проявляється у критиці представницької демократії, 

популяризації політичної участі та апеляції до політичної рівності як 

провідного демократичного принципу; 

- поглиблено розуміннязмісту типології публічних консультувань, 

розробленої Дж. Фішкіним, яка передбачає два критерії – спосіб добору 

учасників (самообрані, невипадкова вибірка, випадкова вибірка, «усі») та 

якість громадської думки («сира» та «рафінована») – і вивчає вісім видів 

дорадчих консультувань (опитування самообраних, групи з дискусій, 

опитування окремих, журі громадян, опитування більшості, деліберативні 

опитування, демократичний референдум, «день деліберації»); 

- дістало подальшого розвиткурозкриття теоретичних джерел концепції 

деліберативної демократії Дж. Фішкіна, а саме – наукові ідеї таких учених, як 

К.-О. Апель, С. Бенхабіб, Н. Боббіо, Ю. Габермас, Р. Даль, Дж. Драйзек, Д. 

Дьюї, Дж. Коен, К. Пейтмен, Дж. Ролз і т. д.; а такожнаукова оцінка 

прикладного змісту концепції деліберативної демократії Дж. Фішкіна на 

основі вивчення деліберативних практик, які мали місце у багатьох країнах 

світу (Австралія, Болгарія, Велика Британія, Монголія, КНР, США тощо); 

ідентифікація переваг та недоліків методики ознайомлення з громадською 

думкою американського вченого; 

- на новому науковому рівні обґрунтованоперспективи використання 

деліберативних опитувань в умовах української соціально-політичної 

дійсності, а також чинники, які можуть сприяти поширенню деліберації в 

Україні з метою подальшої демократизації держави та суспільства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

матеріали кандидатської дисертації є суттєвим внеском у дослідження 

загальнотеоретичних та прикладних аспектів демократизації держави та 

суспільства за рахунок розвитку публічної сфери, як простору комунікації та 

прийняття політичних рішень рівноправними акторами. Матеріали роботи 

можуть бути використані при розробці нормативних курсів та спецкурсів з 

політології; для вдосконалення навчальних програм та планів; у підготовці 

підручників, навчальних і методичних посібників. 
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Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і 

висновки дослідження обговорювались на засіданнях кафедри державного 

управління, а також були оприлюднені на шести науково-практичних 

конференціях, у тому числі за міжнародною участю: «Пріоритети сучасної 

науки» (Київ, 2017 р.), «Пріоритетні завдання і стратегії розвитку суспільних 

наук» (Запоріжжя, 2017 р.), «Дні науки філософського факультету» (Київ,        

2017 р.); «Дні науки філософського факультету» (Київ, 2018 р.); «Суспільні 

науки: виклики і сьогодення» (Одеса, 2018 р.); «Нові завдання суспільних наук 

у ХХІ столітті» (Київ, 2018 р.).  

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження 

відображені в п’яти наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, 

затверджених МОН України, три з яких включені до міжнародних 

наукометричних баз, в тому числі Index Copernicus, та шеститезах у 

матеріалах науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація містить вступ, три розділи, 

поділені на підрозділи, висновки, список використаних джерел, додатки. 

Загальний обсяг дисертації становить 203 сторінки, з яких основного тексту -

159 сторінок. Список використаних джерел складається з 170 найменувань на 

17 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовується актуальність теми 

дослідження,зазначається його зв’язок з науковими програмами, 

визначаються об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження, обґрунтовуються 

наукова новизна і практичне значення роботи, окреслюються рівень 

апробації її результатів та структура. 

У першому розділі– «Наукові засади дослідження концепції 

деліберативної демократії Джеймса Фішкіна» - проаналізовано 

теоретичний фундамент концепції деліберативної демократії, розкрито зміст 

партисипаторного та деліберативного напрямів, виявлено ідейну спадковість 

від першого до другого, досліджено ступінь наукової розробленості 

теоретичної позиції Дж. Фішкіна.  

У підрозділі 1.1 – «Партисипаторний напрям демократії як предтеча 

деліберативного підходу» – розглянуто наукові погляди основних 

представників партисипаторного підходу (Дж. Бернхейма, Н. Боббіо, Дж. 

Коула, Т. Кроніна, Дж. Мейнсбрідж,К. Пейтмен, Дж. Циммермана тощо), 

виявлено ідеї, запозичені делібератистами у партисипатистів. 

Зазначається, що основною проблемою, яку намагаються вирішити 

представники партисипаторної теорії демократії, виступає пошук 

оптимального розподілу владних повноважень, за якого зводиться до 

мінімуму ризик домінування у політичній системі окремих звужених кіл, 

об’єднаних навколо обмеженого інформаційного та владно-розпорядчого 

ресурсів (загроза «елітизації» політичної сфери). Основним методом 
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вирішення даної проблеми виступає тотальне впровадження механізмів 

прямої демократії (плебісцити, масові рухи, широке самоврядування). Однак, 

ефективна реалізація таких демократичних механік вимагає від більшості 

членів суспільства високого рівня політичної освіченості та відповідальності, 

безперервного самовдосконалення у царині політико-культурних цінностей 

та норм. 

Н. Боббіо наголошує, що розподіл влади між більшістю громадян постає 

неодмінною умовою для демократичного політичного режиму. Завдяки 

втіленню ідеалів рівності та свободи громадяни наділені правом брати рівну 

участь в управлінні суспільством. Демократія, на думку ученого, реалізується 

за двох базових умов – участі більшості громадян у владі та процесуальному 

забезпеченні цієї участі. Т. Кронін аналізує досвід 26 штатів (США), а саме - 

аспект використання громадської ініціативи та референдумів з таких 

непростих соціальних питань, як смертна кара, порнографія, молитва у 

школах, аборти та гомосексуальні права тощо, покликаних зупинити засилля 

опосередкованого представництва інтересів громадян. Дж. Бернхейм 

переконаний, що найкращий спосіб реформування ліберальної 

представницької демократії – формування децентралізованої моделі 

управління з місцевими локальними самоврядними адміністраціями, як 

основними носіями владно-розпорядчих функцій (функціональна 

демократія). Це дозволить масштабувати такий соціально-політичний устрій 

у необмеженому обсязі. 

Доводиться, що ключові ідеї партисипатистів, запозичені 

делібератистами, полягають у критиці представницької демократії, 

популяризації політичної участі громадян, ствердженні громадянського 

суспільства та апеляції до політичної рівності як провідного принципу 

демократії. Ці ідеї деталізуються у процесі деліберації - обговоренні 

політичних проблем та виробленні політичних рішень. У результаті 

обґрунтовується рівність всіх учасників обговорення; останнє тлумачиться як 

ненасильницька процедура обміну раціональними аргументами; деліберація 

впливає на якість суджень; публічне обговорення має моралізуючий вплив. 

Підрозділ 1.2 – «Теоретичне підґрунтя концепції деліберативної 

демократії Джеймса Фішкіна» - присвячено дослідженню наукових поглядів 

основних представників деліберативного підходу, виявленню спільних 

позицій між їхніми науковими конструктами та концепцією Дж. Фішкіна. 

Стверджується, що деліберація, як мовний акт винайдення «істини», має 

тривалу історію і сягає своїм корінням ще часів Давнього Риму. У сучасному 

трактуванні це поняття з’являється у другій половині ХХ сторіччя, і 

зміщення змістових акцентів пов’язано зі змінами у розумінні суб’єктності 

громадянина. Вже тоді соціологи помічають разючу відмінність між 

традиційними соціологічними опитуваннями населення, які дають сухий зріз 

некомпетентної думки людей, та поінформованими обговореннями.    

Наголошується, що моралізаторські мотиви змушують Дж. Ролза шукати 

раціональність в функціонуванні суспільства. Мислитель переконаний у 
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тому, що просто конституційно закріплені права та свободи ще не 

гарантують повномірної реалізації лібералізму особистості. Лише щоденне 

ствердження громадянина як суб’єкта, готового відстоювати власну позицію, 

може сприяти втіленню ліберальних ідеалів у реальній демократичній 

державі. При чому думка більшості та її настрої не повинні впливати на 

позицію окремого індивіда і схиляти його до рішення під тиском цієї маси. 

Саме у Дж. Ролза     Дж. Фішкін запозичує розуміння політики як акту 

дискусії та переконання.  

Ю. Габермас зосередив наукову увагу на комунікативній дії, тільки в 

результаті якої може бути сформований план розв’язання соціально-

політичної проблеми. При цьому мислитель робить наголос на діалогічному 

характері комунікативної дії, за монологічної форми демократія не 

відбудеться, а трансформується, як мінімум, в авторитаризм. Ідея 

комунікативної компетенції Ю. Габермаса запозичується Дж. Фішкіним, саме 

тому у методології деліберативного процесу американський політолог 

визначає необхідним етапом дорадчого обговорення «насичення» 

достовірним інформативним контентом учасників форумів. Ю. Габермас 

стверджує, що демократія має бути максимально відкритою та мобільною, а 

це означає, що усі учасники демократичного суспільства повинні брати 

оперативну участь у разі виникнення потреби вирішення важливого 

соціально-політичного питання. Дж. Фішкін наслідує таке трактування 

демократії. 

К.-О. Апель закладає мережевий принцип у суспільну комунікацію, що 

відкидає необхідність існування владної вертикалі. Усі громадяни – 

рівноправні учасники політичного процесу і лише вони можуть вершити 

власну долю у ході комунікативного дискурсу. І результатом останнього має 

постати політичний консенсус, який у концепції Дж. Фішкіна також 

виявляється пріоритетним завданням функціонування демократичної 

держави. Щоправда, неможна не відмітити абсолютизацію К.-О. Апелем 

раціональності соціуму, чим страждає і концепція деліберативної демократії 

американського вченого. Для обох мислителів логічна послідовність 

«мислення-мова-дія» виступає непорушною тріадою суспільної комунікації. 

Від нормативних постулатів філософів ближче до кінця ХХ сторіччя 

інші прихильники деліберативних ідей (С. Бенхабіб, Дж. Дьюї, Дж. Драйзек 

тощо) переходять до розробки практичних інструментів деліберації. Попри 

різні пропоновані дефініції дорадчого процесу – «політичні консультації» 

(Дж. Коен), «деліберативний процес» (С. Бенхабіб), «деліберативне 

опитування» (Дж. Фішкін), усі ці науковці прагнуть довести, що політичний 

дискурс – це не зона відповідальності обраних від народу представників, це 

сфера діяльності компетентних громадян. Подібними трактуваннями вони 

запускають так званий «дорадчий поворот» як в науці, так і на практиці, який 

символізує пошук демократичної легітимності у акті раціональної 

комунікації між громадянами, інтереси яких зачіпаються у ході 

демократичного процесу і залежать від колективного рішення. 
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У підрозділі 1.3 – «Рівень теоретичної розробленості наукової позиції 

Джеймса Фішкіна» - висвітлюється ступінь обізнаності наукової 

політологічної спільноти з концепцією деліберативної демократії Дж. 

Фішкіна. 

Проаналізовано оцінку наукових поглядів Дж. Фішкіна сучасними 

теоретиками (Б. Докторов, Л. Коркія, Е. Лейб, Р. Ласкін, О. Омелічкін, А. 

Рибаков, Д. ван Рейбрук, Л. Фецці, М. Фітц тощо), на основі чого доведено 

їхню теоретичну значущість та виразний прикладний характер. Виявлено 

неоднорідність у теоретичних розробках концепції деліберативної демократії 

американського вченого серед різних національних наукових шкіл, фактичну 

відсутність відповідних аналітичних розвідок в українській політології. 

М. Фітц відмітив, що Дж. Фішкін зосередив свої пропозиції на реальних 

практичних змінах, які націлені на щоденне поліпшення механізмів 

політичного процесу особливо функціонування партійної номінаційної 

системи.Л. Коркія наполягає на тому, що відповідальність за стан демократії 

в країні лежить на громадянах, а лише потім – на політиках, саме тому є 

нагальна потреба плекати оновлену суспільну культуру поінформованого 

консенсусу, яку й пропонує концепція деліберативної демократії Дж. 

Фішкіна. Л. Фецці зазначає, що наскрізна нитка, що поєднує афінську 

демократію та деліберативне опитування - ідеальна безперервність проблем 

участі, простору і часу. Вонавиявляє свою присутність як в афінському полісі 

у ході асамблей, так і у дорадчому опитуванні, що є спадкоємцем давньо-

афінських зборів громадян.Е. Лейб, звертає увагу на те, що модель Дж. 

Фішкіна спрямована на акселерацію компетентності громадян. Недостатня 

обізнаність у публічних питаннях населення, на думку дослідника, не є 

задовільним аргументом на користь патерналізму у політиці. Дж. Фішкін не 

лише націлений на просвітницьку діяльність, а й на залучення 

кваліфікованих модераторів з якісною освітою в галузі соціальної психології.  

Доводиться, що когнітивні здібності ученого, академічний контекст 

формування його наукових компетенцій, а також період лібералізації 

американського суспільства та державних інститутів, що припав на 60-70-ті 

роки ХХ сторіччя (період становлення Дж. Фішкіна як науковця) стали 

чинниками, що сприяли розробці концепції деліберативної демократії.  

Запроваджується до понятійно-категоріального апарату української 

політології термін «деліберативний пол», що найбільш виразно передає зміст 

концепції американського вченого: «деліберативний пол» - це комплексна 

методика ідентифікації якісної громадської думки з приводу певного 

публічного питання та вироблення публічного рішення громадянами, що 

сприяє підвищенню рівня політичної культури й освіти, громадянської 

компетентності й відповідальності, політичної участі та рівності, а 

також – збалансуванню важелів впливу на публічну сферу держави та 

суспільства. 

У другому розділі– «Концепція деліберативної демократії: зміст та 

принципи практичної імплементації» - досліджено соціально-політичні 
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чинники генези концепції деліберативної демократії, проаналізовано 

типологію публічних консультувань, розроблену Дж. Фішкіним, розкрито 

зміст та особливості деліберативного опитування, а також з’ясовані переваги 

та недоліки даної методики виявлення громадської думки.  

Підрозділ 2.1 – «Соціально-політичні чинники розробки концепції 

деліберативної демократії» - містить комплексний аналіз недоліків 

представницької демократії, що вплинули на формування провідних ідей      

Дж. Фішкіна.  

Акцентується увага на тому, що непряма форма демократії порушує такі 

демократичні цінності, як політична рівність, обговорення та політична 

участь. Вона характеризується наступними деструктивними 

характеристиками: 1) загроза тиранії більшості; 2) обмеженість доступу до 

громадської думки; 3) низька обізнаність мас щодо публічних проблем; 4) 

політична некомпетентність громадян; 5) переважання спілкування з 

однодумцями; 6) вразливість громадської думки до маніпуляцій.  

Усі ці недоліки є взаємопов’язаними. Загроза тиранії більшості –

примітивізація волевиявлення народу шляхом її обмеження процедурою 

виборів при абсолютному відкиданні інтересів меншості (якщо думка одного 

з громадян відрізняється під позиції більшості, його інтереси не будуть 

враховані). Таким чином, через тиранію волі більшості постає обмеженість 

доступу до громадської думки у повному обсязі, якщо ж громадська думка 

відображається неадекватно, це свідчить про порушення політичної рівності. 

Під нею Дж. Фішкін розуміє рівне врахування преференцій кожного, при 

цьому кожен належить до певної релевантної групи (демосу), а рівне 

врахування означає однакову силу голосу для кожного.  

Громадянське суспільство попри його інтенції виступати рівноправним 

партнером держави, немає такої можливості. Насамперед, це пов’язано з тим, 

що доступ мас до інформації стосовно гострих питань публічного характеру є 

обмеженим. Відтак, констатується низька поінформованість, яка, у свою 

чергу, має наслідком низьку громадянську компетентність, якої люди 

переважно соромляться, але не можуть вирівняти ситуацію власноруч, тому 

що доступ до публічної інформації залежить від держави.  

У той же час, якщо громадяни самостійно виявляють бажання 

обговорити якусь публічну тему, вони тяжіють до спілкування з 

однодумцями, людьми, які поділяють їхню позицію. Раціональні ж засади 

дискусії вимагають обговорення різних, часто суперечливих точок зору. 

Некомпетентність населення додатково посилюється маніпулятивними 

заходами, коли погляди громади можуть бути свідомо викривленими 

наданням недостовірної або частково викривленої інформації. 

Зауважується, що, з точки зору Дж. Фішкіна, сьогодні тільки 

деліберація, може задовольнити цінності та принципи демократії, тому що 

відповідає наступним вимогам: 1) інформативності (аргументи 

підкріплюються належними фактичними даними); 2) збалансованості 

(аргументи зустрічаються з контраргументами); 3) добросовісністю 
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(учасники мають бажання говорити та слухати з ввічливістю та повагою); 4) 

субстантивності (аргументи розглядаються на рівних засадах, а не залежно 

від того, хто їх промовляє або як він це робить); 5) всебічності (усі точки 

зору, які підтримуються значною кількістю людей, отримують свою частку 

уваги).  

У підрозділі 2.2 – «Зміст та методика проведення публічних 

консультувань»- розкривається зміст деліберативного опитування, 

ідентифікуються його основні етапи, а також переваги у порівнянні з іншими 

методами виявлення громадської думки, систематизованими у типології 

публічних консультувань Дж. Фішкіна.  

Стверджується, що концепція деліберативної демократії Дж. Фішкіна 

передбачає два «дизайни» громадської думки – «сирий» та «рафінований». 

Перший представлений більшістю сучасних референдумів, народних 

ініціатив, фокус-груп тощо. Він працює за принципом дзеркала і просто 

відображає некомпетентну позицію громади. Другий – може постати 

продуктом якісного обговорення з дотриманням політичної рівності, 

інклюзивності та поінформованості. Він базується на принципі фільтрування.  

Велике значення у контексті розмежування дизайнів громадської думки 

відіграє поняття рефлексії. «Сира» позиція громадян завжди являтиме собою 

рефлексовану думку, в той час, як «рафінована» - буде прикладом думки 

рефлексивної. Заміна одного дизайну іншим не може відбутися автоматично, 

без дотримання певних кондицій. До останніх можна віднести, зокрема, 

верифікацію переваг «фільтру» над «дзеркалом»; мотивацію політиків до 

змін; ініціативи громадянського суспільства; теоретичні основи для 

практичних перетворень. 

Другий після «дизайну» громадської думки критерій у типології 

американського вченого - спосіб добору учасників для зрізу їхньої позиції. 

Це може бути самовисунення громадян, невипадкова вибірка, випадкова 

вибірка та участь усіх. Відповідно, на перетині цих двох аспектів Дж. Фішкін 

розробляє вісім способів публічного дискурсу, лише два з яких (дорадче 

опитування та день деліберації) повномірно відповідають принципам 

належного обговорення. Перше провадиться у мікрокосмі, друге – у 

макрокосмі. Методика дорадчого опитування є більш затребуваною, тому 

що, з одного боку, результати, отримані в ході її використання, можуть бути 

цілком валідними при відображенні громадської думки на 

загальнонаціональному рівні (відповідно, бути аналогом глобальному та 

витратному дню деліберації), з іншого ж, - повноцінно відображати 

компетентну думку громадян на менш масштабних рівнях (регіональному, 

локальному). 

Підрозділ 2.3 – «Переваги та недоліки деліберативних опитувань» -

містить аналіз науково-дослідної літератури, присвяченої конструктивній 

критиці концепції деліберативної демократії Дж. Фішкіна (Н. Баранов,            

Дж. Гартленд, Б. Докторов, Д. Літл, О. Омелічкін, Л. Сандерс, А. Янг та 
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інші), а також авторську позицію щодо позитивних та негативних аспектів 

деліберативних полів. 

Доводиться, що перевагами деліберативного опитування можна 

вважати: більшу вірогідність прийняття належного рішення; глибше 

розуміння ідеї раціонального обговорення; більшу ймовірність 

взаєморозуміння та консенсусу серед громадян; подолання демократичного 

дефіциту представницьких режимів; відновлення поняття поінформованого 

громадянина; підвищення політичної культури; зрощення громадянського 

суспільства; розширення сфери публічної політики тощо. 

До недоліків віднесено: абсолютизацію загального блага; нівелювання 

автономності особистості; переоцінку недовіри громадян до 

представницьких інститутів; просторово-часові перепони для встановлення 

постійно діючих інститутів прямої демократії; ідеалізацію сучасної людини і 

ролі моральних регуляторів у її діяльності; потребу у значних фінансових та 

технологічних ресурсах; відсутність гарантії політичної реалізації результатів 

деліберативного опитування.  

Практика деліберацій є ускладненою людським фактором, а саме -  

психологічними мотивами і стимулами різних учасників дорадчого 

обговорення. Тим не менш, досвід ефективного використання 

інструментарію, розробленого Дж. Фішкіним по всьому світу, є об’єктивним 

свідченням його прикладної значущості.  

У третьому розділі – «Прикладна деліберативна демократія: досвід 

та перспективи реалізації» - досліджуються практичні кейси 

деліберативних опитувань у різних країнах світу (Австралія, Болгарія, 

Велика Британія, КНР, Монголія, США тощо), аналізуються проблеми 

деліберативної демократії на загальному рівні ЄС, вивчаються перспективи 

деліберацій в українській соціально-політичній дійсності.  

Підрозділ 3.1 – «Практичні кейси деліберативних опитувань у світі»- 

присвячено систематизації деліберативного досвіду різних держав, 

переважно, західних демократій, а також виявленню особливостей 

деліберативних полів за авторитаризму (деліберативна практика у КНР). 

Наголошується на виразній практичній спрямованості концепції 

деліберативної демократії Дж. Фішкіна, яка підтверджується досвідом 

використання деліберацій у 30 країнах світу (108 практичних кейсів). Її 

прикладний потенціал проявляється у комплексній модернізації політичної 

системи. Адже, наділяючи населення повноваженням приймати рішення, 

деліберація робить його включеним у політичний процес, більш активним та 

компетентним. У той же час, вимога до представників влади виконувати ці 

рішення, створює баланс сил між державою та суспільством. 

Запропоновано історичну ретроспекціюпрактики деліберативних 

опитувань за 40 років. Перший деліберативний пол, що відповідав усім 

методологічним настановам, був організований у Великій Британії на 

національному рівні 1994 року, тема обговорення стосувалася проблеми 

злочинності у країні. Згодом, 1995 року британці обговорювали таким саме 
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чином майбутнє Європи, 1996 року – монархічну форму правління, 1998 року 

– національну систему охорони здоров’я.  

У США деліберативне обговорення, відповідне методології Дж. 

Фішкіна, відбулося 1996 року. Це була конференція з національних проблем. 

Надалі пожвавилося використання цього інструментарію на регіональному 

рівні. Одним із лідерів постає штат Техас, де неодноразово проводились 

дорадчі опитування з проблем електроенергії, використання альтернативних 

джерел енергії тощо.  

Австралія проводила деліберативні поли національного масштабу у 

1999, 2001, 2002, 2003, 2007 роках. Країни східної Європи також 

послуговуються техніками дорадчих опитувань (Болгарія, Угорщина). 2017 

року вперше була застосована деліберація у Монголії (у порядку денному 

було висвітлено 18 тем). У Західній Африці у місті Тамале було проведено 

одно з найбільш резонансних опитувань за деліберативною методикою, що 

привернуло увагу місцевої адміністрації до проблем громади.  

Зазначається, що досвід організації деліберативного полу китайського 

міста Веньлін є надзвичайно важливим у контексті дослідження прикладного 

потенціалу концепції Дж. Фішкіна. По-перше, він підтвердив значущість 

історичної зумовленості для застосування деліберативної методології, по-

друге, довів можливість подолання поляризації в групах та домінування в 

останніх більш освічених чи заможних членів суспільства. 

У підрозділі 3.2. – «Деліберативна демократія на рівні ЄС: проблеми 

спільного публічного простору» - аналізуються основні перепони на шляху 

імплементації деліберативного інструментарію Дж. Фішкіна на загальному 

рівні ЄС, а не окремих держав-членів, доводиться можливість ідентифікації 

спільного публічного простору ЄС, що є фундаментом для ефективної 

деліберативної демократії. 

Наголошується, що увага до використання деліберативного 

інструментарію у ЄС пояснюється, насамперед, інтеграцією України у цей 

політико-економічний простір. Окрім цього, новаторським є сам кут аналізу. 

Значний шар сучасної науково-дослідної літератури вивчає практичну 

імплементацію деліберативного інструментарію, але на рівні окремих держав 

Європейського Союзу (Дж. Капелла, Е. Моравчик, Л. Нір, В. Прайс, Н. 

Фрейзер і т. д.). 

Аналізуються такі негативні для деліберації на рівні ЄС чинники, як 

переконання, що суверенна влада здійснюється в межах національних 

держав; розуміння економіки як такої, що територіально локалізована в 

межах національної держави; уявлення про те, що публічний діалог 

відбувається серед громадян, що проживають в межах однієї держави; 

відсутність єдиної спільної мови; відсутність спільної літератури, культури 

та ідентичності; відсутність прагнення до спільної комунікаційної 

інфраструктури, що уможливить об’єднаний діалог.  

Досліджується пілотний проект 2007 року, у якому взяли участь 362 

мешканці ЄС, відібрані відповідно до всіх демографічних, гендерних, 



14 
 

національних показників. Обговорення, що тривали два дні, були 

зосереджені на двох широких сферах – соціальній політиці, зокрема, 

пенсійних питаннях, та ролі ЄС у світі і потенційній можливості його 

розширення. Сучасний інструментарій синхронного перекладу уможливив 

безперервну комунікацію учасників як в групах, так і на загальному 

засіданні. Результатом роботи мікрокосму ЄС стала зміна переконань його 

учасників: збільшення прихильників пенсійної реформи, що передбачає 

підвищення пенсійного віку, та зменшення прихильників розширення ЄС. 

Цей кейс доводить можливість подолання демократичного дефіциту на рівні 

міжнаціональної структури, а також формування єдиного публічного 

простору ЄС. 

Підрозділ 3.3 - «Перспективи деліберативних практик в умовах 

української політичної дійсності» - містить дослідження передумов 

використання деліберативних полів у вітчизняних соціально-політичних 

реаліях, аналіз деліберативних практик (але не за методологією Дж. 

Фішкіна), які мали місце в Україні, обґрунтування доцільності використання 

деліберативних полів на теренах нашої країни.  

Доводиться організаційна релевантність деліберації в результаті аналізу 

комплексу наукових робіт, які вивчають реальний досвід дорадчих опитувань 

(в контексті деліберативного напряму в цілому), які відбулися в Україні (М. 

Баймуратов, О. Колісник, Я. Пєкутовські і т. д.). Досліджуються практичні 

кейси делібераційних майстерень у Блакитних водах, що були реалізовані за 

підтримки Американської Фундації для Деліберації (обговорювалися теми 

неефективної системи вивезення сміття, хуліганських витівок безробітних у 

районі Зайцівка; недостатньої кількості дитячих садків), а також Прилуках, 

Переяславі-Хмельницькому, Пирятині, Світловодську та Шполах у контексті 

проекту «Прозора Україна у громадському діалозі».  

Зазначається, що менталітет українського народу характеризується 

історичною схильністю до обговорення важливих соціально-політичних 

проблем (Віче часів Київської Русі, Козацьке коло, Баштанська республіка, 

Народне віче Євромайдану тощо). 

Стверджується, що  аспект матеріального забезпечення деліберативних 

заходів буде значно нівельований за умови перенесення публічного діалогу у 

віртуальну площину. Онлайн платформи можуть стати тією точкою 

біфуркації, що дозволять методиці деліберативних полів перейти на новий 

більш диференційований та якісно впорядкований рівень, при цьому значно 

оптимізувати фінансові витрати.   

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання, яке полягає у системному 

дослідженні концепції деліберативної демократії Дж. Фішкіна, виявленні її 

теоретичних засад, практичних передумов, змісту та провідних ознак, які 

можуть бути використані у модернізаційних демократичних процесах як у 
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світі, так і в Україні. Отримані під час дослідження результати дають змогу 

сформулювати наступні висновки. 

1. Обґрунтовано, що концепція деліберативної демократії                   

Дж. Фішкіна – науковий продукт кінця ХХ століття, який виник у більш 

широкому колі дослідних ідей масштабної наукової деліберативної школи, 

започаткованої видатними політичними та соціальними філософами                  

К.-О. Апелем, Ю. Габермасом, Дж. Ролзом та низкою політологів, які надали 

нормативним ідеям філософського спрямування більш прикладних абрисів   

(С. Бенхабіб, Д. Дьюї, Дж. Драйзек тощо). Даний підхід сфокусував власну 

увагу на конкретизації методології розширення політичної участі громадян за 

рахунок розробки змісту та структури соціально-політичного дискурсу, 

мовного акту між рівноправними учасниками-громадянами у процесі 

вироблення публічних рішень та контролі за їхнім втіленням.  

Конкретизовано, що у Дж. Ролза автор концепції деліберативної 

демократії переймає розуміння політики як акту дискусії та переконання. 

Ідея комунікативної компетенції Ю. Габермаса запозичується Дж. Фішкіним, 

саме тому у методології деліберативного процесу американський політолог 

визначає необхідним етапом дорадчого обговорення «насичення» 

достовірним інформативним контентом учасників форумів. Логічна 

послідовність «мислення-мова-дія» виступає непорушною тріадою 

суспільної комунікації як для К. Апеля, так і для Дж. Фішкіна. 

Проаналізовано оцінку концепції деліберативної демократії Дж. Фішкіна 

сучасними науковцями-політологами (Б. Докторов, Л. Коркія, Е. Лейб, Р. 

Ласкін, О. Омелічкін, А. Рибаков, Д. ван Рейбрук, Л. Фецці, М. Фітц тощо), 

на основі чого доведено її теоретичну значущість та виразний прикладний 

характер.  Виявлено неоднорідність у теоретичних розробках наукової 

позиції                        Дж. Фішкіна серед різних національних наукових шкіл, 

фактичну відсутність відповідних аналітичних розвідок в українській 

політології.  

2. Доведено наявність когнітивних зв’язків між партисипаторним та 

деліберативним напрямами. Простежується ідейна спадковість від першого 

до другого, що проявляється, насамперед, у конструктивній критиці 

представницької демократії, системи виборів представників від народу як 

належного засобу гарантії реалізації інтересів населення, загального блага, а 

також у обґрунтуванні учасницької позиції громадянина, необхідності 

підвищення рівня політичної освіти та культури. Окрім цього, 

деліберативний підхід запозичує у партисипаторного напряму систематичну 

апеляцію до політичної рівності, під якою розуміється рівноцінна роль 

кожного громадянина у публічній площині незалежно від його соціального 

статусу, професійної спеціалізації, приналежності до політичної еліти тощо.  

Показано, що загалом, партисипаторний підхід (Н. Боббіо, Т. Кронін,     

Дж. Мейнсбрідж, К. Пейтмен, Дж. Циммерман та ін.) відкидає 

індивідуалістичну риторику і закликає до реалізації такого суспільного 

ідеалу, як загальне благо. Усвідомлення його первинності може відбутися 
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серед населення лише тоді, коли держава погодиться прийняти нову роль 

(розпорядника інформаційного ресурсу) з урахуванням плюралістичних 

настроїв соціуму та його фрагментарності і запропонувати нову роль 

громадянському суспільству, як провідного реалізатора власної волі. Це 

може відбутися лише за планомірного проведення політичної освіти 

громадян та нормативно-правового обґрунтування нової взаємодії держави та 

суспільства.  

3. Виявлено соціально-політичні чинники, що вплинули на 

формування концепції деліберативної демократії. Усі вони беруть початок із 

недосконалості представницької демократії: 1) загроза тиранії більшості;                 

2) обмеженість доступу до громадської думки; 3) низька обізнаність мас 

щодо публічних проблем; 4) політична некомпетентність громадян; 5) 

переважання спілкування з однодумцями; 6) вразливість громадської думки 

до маніпуляцій. 

Охарактеризовано типологію консультувань із громадськістю, 

розроблену Дж. Фішкіним. Вона ділить вісім видів дорадчого опитування 

(опитування самообраних, групи з дискусій, опитування окремих, журі 

громадян, опитування більшості, деліберативні опитування, демократичний 

референдум, «день деліберації») на дві групи за принципом компетентності 

позиції громадян на «сиру» (опитування самообраних, опитування окремих, 

опитування більшості, демократичний референдум) та «рафіновану» (групи з 

дискусій, журі громадян, деліберативні опитування, «день деліберації») і 

чотири категорії на основі способу добору учасників – самовизначення 

(опитування самообраних та групи з дискусій), невипадкова вибірка 

(опитування окремих та журі громадян), випадкова вибірка (опитування 

більшості та деліберативне опитування) та «усі» (демократичний референдум 

та «день деліберації»).  

Аргументовано, що серед цих восьми видів консультувань з 

громадськістю деліберативне опитування (деліберативний пол) є найбільш 

відповідним цінностям та принципам демократії, тому що відповідає 

наступним критеріям: 1) інформативності (аргументи підкріплюються 

належними фактичними даними); 2) збалансованості (аргументи 

зустрічаються з контраргументами); 3) добросовісності (учасники мають 

бажання говорити та слухати з ввічливістю та повагою); 4) субстантивності 

(аргументи розглядаються на рівних засадах, а не залежно від того, хто їх 

промовляє або як він це робить); 5) всебічності (усі точки зору, які 

підтримуються значною кількістю людей, отримують свою частку уваги). 

4. Досліджено методику деліберативного опитування та розкрито 

суть його основних етапів (добір учасників, попереднє анкетування, 

забезпечення учасників достовірною вичерпною інформацією з приводу 

обговорюваного питання / питань, дискусії в групах, консультації з 

експертами, загальний форум, прийняття рішення або рекомендацій, 

фінальне анкетування).  
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Виявлено плюси та мінуси деліберативних опитувань як методики 

ознайомлення з якісною громадською думкою. До переваг зараховано:  

більшу вірогідність прийняття належного рішення; глибше розуміння ідеї 

раціонального обговорення; більшу ймовірність взаєморозуміння та 

консенсусу серед громадян. Усе це стає можливим у результаті певних 

метаморфоз, які спричинює деліберація, а саме, - зміна політичних установок 

громадян, зміна інтенцій голосування, зміна громадянських можливостей, 

зміна колективної консистенції, зміна публічного діалогу та зміни у 

публічній політиці.  

До недоліків віднесено: неврахування політичного абсентеїзму, коріння 

якого знаходиться у психологічному вимірі (небажання людини брати на 

себе відповідальність за прийняті рішення, які стосуються її власної долі і, 

тим більше, доль інших людей); ідеалістичне тлумачення інтенцій політиків, 

адже навіть деліберативні поли можуть проводитися з метою маніпуляції 

громадською свідомістю та громадською думкою; недостатнє обґрунтування 

мотивації організаторів деліберативних полів бути абсолютно 

неупередженими у процесі організації та проведення відповідного заходу. 

5. На основі вивчення прикладних деліберативних кейсів доведено 

популяризацію методики Дж. Фішкіна у багатьох державах світу (30 країн 

мали деліберативний досвід). З 1994 року було організовано 108 

деліберативних полів. Викликає науковий інтерес звернення до 

деліберативних опитувань у Китаї, що є свідченням того, що деліберація є не 

лише інструментом політичної модернізації демократичних інститутів та 

відносин, а й наділена трансформаційним потенціалом. Деліберація 

демонструє власну результативність на різних рівнях (локальному, 

регіональному, державному та міждержавному), що свідчить про її 

універсальність. Коло питань має великій діапазон – від очисних споруд до 

бюджету.   

З’ясовано, що публічний простір ЄС - необхідна умова виявлення 

громадської думки ЄС як єдиного публічного мікрокосму, що дозволить 

ідентифікувати громадськість ЄС, а не його окремих держав-членів. На 

шляху формування відповідного публічного простору виникає низка 

проблем, пов’язаних із соціально-психологічними установками населення ЄС 

та об’єктивними передумовами: переконання, що суверенна влада 

здійснюється в межах національних держав; розуміння економіки як такої, 

що територіально локалізована в межах національної держави; уявлення про 

те, що публічний діалог відбувається серед громадян, що проживають в 

межах однієї держави; відсутність єдиної спільної мови; відсутність спільної 

літератури, культури та ідентичності; відсутність прагнення до спільної 

комунікаційної інфраструктури, що уможливить об’єднаний діалог. Однак, 

організований деліберативний пол 2007 року на рівні ЄС довів можливість 

подолання цих перепон.  

6. Систематизовано деліберативний досвід в Україні (дорадчі 

опитування, організовані в контексті деліберативного підходу, але не за 
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методикою Дж. Фішкіна): делібераційні майстерні у Блакитних водах 

(відбулася за підтримки Американської Фундації для Деліберації), а також 

Прилуках, Переяславі-Хмельницькому, Пирятині, Світловодську та Шполах 

у межах проекту «Прозора Україна у громадському діалозі».  

Досліджено аспекти, що визначають передумови для використання 

деліберації Дж. Фішкіна в Україні, а саме, - історичний, організаційний, 

фінансовий та політичний. Доведено історично зумовлену ментальну 

готовність українського народу до публічного діалогу; можливість 

організаційної реалізації деліберативних проектів за належної підготовки 

модераторів та певної пролонгованої практики для кристалізації як у 

процедурному аспекті, так і у свідомості громадян та представників владних 

структур; потенцію до оптимізації фінансових витрат за рахунок 

використання онлайн платформ (онлайн деліберація); політичну значущість 

деліберації, яка може бути досягнута за рахунок нормативно-правового 

обґрунтування деліберативних полів, а також законодавчо закріпленої 

вимоги обов’язкового втілення їхніх результатів.   

Подальші наукові розвідки концепції деліберативної демократії             

Дж. Фішкіна можуть бути спрямовані у бік систематизації її модернізаційних 

характеристик, компаративних студій ефективності деліберативних 

опитувань на різних політичних рівнях, дослідження якісних змін у 

політичній свідомості та політичній культурі громадян в результаті 

використання деліберативних інструментів, технологічного удосконалення 

деліберації на міжнаціональному рівні.    
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національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичного та 

практичного аспектів концепції деліберативної демократії Дж. Фішкіна з 

метою розкриття її наукових засад, змісту, методології, переваг та недоліків, 

прикладної імплементації та перспектив застосування в українських 

соціально-політичних реаліях.  

У ході дослідження проаналізовано типологію консультацій з 

громадськістю, запропоновану американським науковцем, а також 

систематизовано принципи організації та проведення деліберативних 

опитувань. Досліджено методику деліберативного опитування та розкрито 
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суть його основних етапів (добір учасників, попереднє анкетування, 

забезпечення учасників достовірною вичерпною інформацією з приводу 

обговорюваного питання/питань, дискусії в групах, консультації з 

експертами, загальний форум, прийняття рішення або рекомендацій, 

фінальне анкетування).  

Охарактеризовано досвід використання деліберації (дорадчого 

опитування) як засобу ознайомлення з громадською думкою з приводу 

значущих публічних проблем західними демократіями (Австралія, Велика 

Британія, США тощо) на локальному, регіональному та національному 

рівнях. Виявлено можливість формування єдиного публічного простору ЄС, 

що дозволяє ідентифікувати громадськість цього економічного та 

політичного союзу незалежних держав-членів, а також доводить здатність 

організації та ефективність деліберативних опитувань на міжнаціональному 

рівні. Здійснено аналіз перспектив використання методики деліберативних 

опитувань в Україні. У цьому контексті досліджено історичний, 

організаційний, фінансовий та політичний аспекти.  

 

Ключові слова: концепція деліберативної демократії, партисипаторна 

демократія, деліберативний підхід, деліберативне опитування, 

представницька демократія, громадянське суспільство, делібераційна 

майстерня, політична рівність, політична культура. 
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Украины, Киев, 2018. 

Диссертационная работа посвящена исследованию теоретического и 

практического аспектов концепции делиберативной демократии Дж. 

Фишкина с целью раскрытия ее научных основ, содержания, методологии, 

преимуществ и недостатков, прикладной реализации и перспектив 

применения в украинских социально-политических реалиях. 

В ходе исследования проанализирована типология консультаций с 

общественностью, предложенная американским ученым, а также 

систематизированы принципы организации и проведения делиберативных 

опросов. Исследована методика делиберативного опроса и раскрыта суть его 

основных этапов (подбор участников, предварительное анкетирование, 

обеспечение участников достоверной исчерпывающей информацией по 

поводу обсуждаемого вопроса / вопросов, дискуссии в группах, 

консультации с экспертами, общий форум, принятие решения или 

рекомендаций, финальное анкетирование). 
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Охарактеризован опыт использования делиберации (совещательного 

опроса) как средства ознакомления с общественным мнением по поводу 

значимых публичных проблем западными демократиями (Австралия, 

Великобритания, США и т.д.) на локальном, региональном и национальном 

уровнях. Выявлена возможность формирования единого публичного 

пространства ЕС, что позволяет идентифицировать общественность этого 

экономического и политического союза независимых государств-членов, а 

также доказывает способность организации и эффективность 

делиберативных опросов на межнациональном уровне. Осуществлен анализ 

перспектив использования методики делиберативных опросов в Украине. В 

этом контексте исследованы исторический, организационный, финансовый и 

политический аспекты. 

 

Ключевые слова: концепция делиберативной демократии, 

партисипаторная демократия, делиберативный подход, делиберативный 

опрос, представительная демократия, гражданское общество, 

делиберационная мастерская, политическое равенство, политическая 

культура. 

 

ANNOTATION 

 

Kovalov A. James Fishkin’s Concept of Deliberative Democracy: 

Theoretical and Practical Aspects. – Manuscript. 

 

Dissertation for obtaining the candidate degree in political science; specialty 

23.00.01 – Theory and History of Political Science. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine,Kyiv, 2018.  

The dissertation is devoted to the research of theoretical and practical aspects 

of J. Fishkin’s concept of deliberative democracy in order to reveal its scientific 

principles, content, methodology, advantages and disadvantages, applied 

implementation and prospects of its application in the Ukrainian socio-political 

realities.  

The research analyzes the typology of public consultations proposed by the 

American scholar, as well as systematizes the principles of deliberative polls 

organizing and conducting. The method of deliberative poll was researched, as 

well as essence of its main stages was analyzed (selection of participants, 

preliminary questionnaire, provision of participants with reliable comprehensive 

information about the discussed issue / issues, discussion in groups, consultation 

with experts, general forum, decision-making or recommendations, final 

questionnaire). 

Deliberative consultation (deliberative poll) is recognized as the most 

appropriate to values and principles of democracy, because it meets the following 

criteria: 1) informativity (arguments are supported by proper factual data);                    

2) balance (arguments meet counterarguments); 3) honesty (participants have a 
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desire to speak and listen with courtesy and respect); 4) substantiality (arguments 

are considered on an equal footing, not depending on who speaks or how he does 

it); 5) comprehensiveness (all points of view, which are supported by a large 

number of people, receive their attention). 

The author reveals pros and cons of deliberative poll as a method of 

familiarizing with public opinion. The advantages include greater probability of 

making a proper decision; deeper understanding of the idea of rational discussion; 

greater probability of mutual understanding and consensus among citizens. The 

disadvantages include failure to take into account political absenteeism which has 

psychological roots; an idealistic interpretation of the intentions of politicians, 

since even deliberative polls can be conducted in order to manipulate public 

consciousness and public opinion; insufficient justification of the motivation of 

organizers of deliberative polls to be completely impartial in the process of 

organizing and conducting appropriate action. 

The experience of using deliberations (advisory polls) as a means of 

familiarizing with public opinion about the significant public problems of Western 

democracies (Australia, Great Britain, USA, etc.) were characterized at local, 

regional and national levels. The possibility of forming a single public space of the 

EU that identifies the public of this economic and political union of independent 

member-states was identified, as well as the ability to organize and conduct 

efficiently deliberative polls at the international level was proved.The analysis of 

the prospects for the usage of deliberative polls in Ukraine was conducted. In this 

context, historical, organizational, financial and political aspects were researched. 

 

Key words: deliberative democracy concept, participatory democracy, 

deliberative approach, deliberative poll, representative democracy, civil society, 

deliberative workshop, political equality, political culture. 


