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ВСТУПНЕ СЛОВО
Наша зустріч зі Світом Інформації розпочинається ще до того як ми 

навчимося промовляти перші слова. Вона, ця зустріч, несе з собою чи-
мало несподіванок, примушує нас з роками замислюватись над таємни-
цями Буття і що саме головне не залишає місця для байдужості і нудьги, 
якщо ти дивишся на світ відкритими очима.

Отже, чергове (вже четверте) число «Форуму» ми присвячуємо неспо-
діваному і жорсткому, повному суперечностей та іронії, в чомусь відкри-
тому, а в деяких сферах досить закритому й утаємниченому світу медіа. 
Ніклас Луман виокремлює реальність мас-медіа як особливе соціальне і 
культурне середовище формування свідомості особистостей: “Те, що ми 
знаємо про суспільство і про світ, ми знаємо завдячуючи мас-медіа”.

У центрі уваги авторів непрості процеси перетворень у сфері ЗМІ 
України та сусідніх держав, що формують власну інформаційну політи-
ку, виходячи з принципів відкритості й відповідальності перед суспіль-
ством. Цікава розвідка наших донецьких колег присвячена розкриттю 
достатньо складних, а іноді скритих від ока пересічного громадянина 
впливів у царині діяльності зарубіжних медіа. 

Тематика другої частини «Форуму» пов’язана з традиційною для нас 
темою-пошуком ціннісних орієнтирів у вітчизняній політиці та відобра-
женню наших політичних баталій у деяких зарубіжних ЗМІ. Можливо, 
одне з наступних чисел ми присвятимо проблемам PR – цього «смажено-
го повітря» політики (і не тільки її), починаючи з ПР і завершуючи медіа-
проектами БЮТ і «Народної самооборони».

Повертаючись до нашої проблематики, зауважу, що сьогодні людина, 
віддаляючись від звичної галактики Гутенберга, усе глибше занурюєть-
ся у всесвітню Мережу. Сучасний мешканець міста обробляє у своєму 
мозку стільки ж інформації, скільки житель ХVI ст. за усе своє життя. 
Дійсно, ми стали більш поінформованими, проте, чи стали ми щасливі-
шими? Читайте і вирішуйте…

Головний редактор   
Володимир Фісанов 

P.S. Запрошуємо усіх небайдужих і професійно підготовлених читачів до 
плідної співпраці.
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СТОРОЖОВИЙ ПЕС ДЕМОКРАТІЇ

Саме образ, винесений у заголовок вступного слова, є уособленням та головною 
функцією преси у вільному розвиненому суспільстві. На жаль, функція та роль пре-
си в Україні ще дуже далека від цього ідеального визначення, а усвідомлення грома-
ди, бізнесу та, особливо, реальної влади щодо «четвертої гілки» у часовому вимірі 
знаходиться десь на межі радянських уявлень.

На дворі XXI століття, тотальний наступ  глобалізації у всій її невідворотнос-
ті та цунамі інформаційних потоків випирає з усіх щілин, що можуть говорити 
й показувати, а у якомусь типовому українському районному центрі N, як і 20, 
30, 40, чи 50 років тому, читач щопятниці отримує 4-сторінкову «районку» з не-
якісного паперу, 50 відсотків якої присвячено здобуткам державного та місце-
вого керівництва, а інших 50 відсотків – телепрограмі з розкладом улюблених 
серіалів і гороскопам.

Навряд чи якийсь знаний філософ зможе пояснити нездоланний “совковий” 
феномен прагнення українського начальства будь-якого рівня – десь урочисто 
перерізати стрічку,  освячуючи своєю присутністю те, до чого воно часто-густо 
не приклало жодних зусиль, а потім це показати в телевізорі, як свідчення свого 
служіння людям. Нездоланність та диво цього феномену підсилюється тим, що 
цей вірус уражає владну особу, не розрізняючи статі, національності, віроспо-
відання, політичної приналежності, сімейного стану, трудового стажу та гастро-
номічних уподобань. А з іншого боку преса із приниженою готовністю тиражує 
здобутки “богоосвяченої” влади. При цьому “паркет” та “крімінал” стабільно за-
лишається основним інформаційним продуктом, яким годує суспільство преса, 
не маючи стимула стати на сторожі демократичних цінностей.

На порядку денному розвитку нашої країни поряд з низкою гострих питань сто-
їть кричуща проблема – якнайшвидшого подолання викривлень у свідомості сус-
пільства щодо свободи слова. 

Перше. Владі (якщо вона добровільно цього не хоче) слід нав’язати думку, що 
преса служить не їй, а громаді. У влади слід виробити рефлекс (щоб вона навіть 
не витрачала свій інтелектуальний ресурс на роздуми) сприйняття будь-якої пу-
блікації навіть у шкільній стінгазеті з увагою, не меншою, аніж указ Президента, 
чи розпорядження Кабміну.

 Друге. Бізнесу непогано було б зрозуміти, що преса – це таки непоганий біз-
нес. Але не за рахунок аморальної продажності газетних площ під політично за-
ангажовані матеріали. Абсолютно достатньо робити непоганий бізнес на рекла-
мі, а заангажованість та аморальність залишити тоталітарним режимам, яких у 
світі ще багато – хай вони з року у рік й отримують «призи» ворогів преси. 

Третє. Журналісти мають усвідомити, чого чекає від них громада – точної, обєк-
тивної та неупередженої інформації щодо актуальних проблем суспільства. Це дасть 
людям можливість прийняття власного, а не нав’язаного “коментарями”, чи розяс-
неннями, що і як треба розуміти, рішення.

І четверте. Очевидно, найголовніше! Ми – громадяни – повинні сформувати наше 
замовлення на виконання першого, другого та третього завдання!!! Тоді образ, вине-
сений у заголовок вступного слова, можна буде застосувати й до преси нашої країни.

Арсеній Анциперов,
Володимир Зав’ялов

Буковинська партнерська
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Ігор Буркут

Ігор Буркут

СИМВОЛОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗМІ 
НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

У політичному житті суспіль-
ства важливу роль відігра-
ють різноманітні символи. 

Вони нерідко виступають каталіза-
торами політичних дій, дозволяють 
людям ідентифікувати себе з тією чи 
іншою політичною силою, інтегрува-
тися у певне середовище. Символом 
може стати будь-яке слово, зображен-
ня чи річ, коли вони до свого головно-
го значення отримують ще додаткове, 
специфічне. А мас-медіа здатні наділя-
ти такими значеннями, тому й не ли-
шаються осторонь символотворчості. 
Особливо зростає роль символів у пе-
рехідні періоди, коли різко загострю-
ється боротьба між щойно народже-
ним і віджилим. Розпад СРСР і фор-
мування незалежних держав на його 
руїнах якраз і був таким періодом.

У минуле відходили символи ра-
дянського періоду, їм на зміну прихо-
дила інша символіка. Засоби масової 
інформації були одним із головних по-
лів битви між ними. Саме мас-медіа, у 
першу чергу, знайомили громадськість 
з політичними подіями та символікою, 
якою користувалися їхні учасники. 
Інколи важко розрізнити, де популя-
ризація символів переходила в їхнє 
створення за допомогою мас-медіа. У 
багатьох випадках можна вести мову 
про символотворчу діяльність ЗМІ, 
особливо тоді, коли йдеться про дина-
мічну символіку. Символи тут варто 
розглядати як певні знакові значення, 

пов’язані з „нумінозною мовою” – за 
визначенням відомого німецького до-
слідника К.Хюбнера (1, с. 17). А знакові 
значення грають визначальну роль у 
створенні міфів, якими користуються 
ЗМІ для маніпуляцій суспільною сві-
домістю. Міфологізована свідомість, 
власне, і є системою символів та ри-
туалів, спрямованою на емоційно- 
психологічне єднання особи з групою, 
соціальною спільністю, а також з ліде-
ром (див.: 2, с.287).

Звичайно, у невеликій статті не-
можливо розглянути всі аспекти сим-
волотворчої діяльності мас-медіа, тому 
увагу буде сконцентровано лише на 
її визначальних моментах. Найбільш 
характерними з усіх пострадянських у 
цьому відношенні були засоби масової 
інформації Росії та України, тому біль-
шість прикладів взята саме з них.

Насамперед, необхідно визначи-
тися щодо класифікації символів, які 
широко використовуються у політич-
ному житті. Поруч із власне політич-
ною символікою важливе місце по-
сідають соціальні, національні, релі-
гійні та деякі інші символи. Більшість 
політичних партій створила власні 
графічні символи, чимало з них ко-
ристуються символами-ідеями, мають 
певних символічних персон-лідерів, 
а деякі розробили символічні ритуа-
ли (наприклад, покладання квітів до 
пам’ятників Леніну у комуністів, або 
урочистості біля символічних могил-
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курганів у націоналістів). Ці ж полі-
тичні сили постійно використовують 
власні гімни, широко відомі у суспіль-
стві („Інтернаціонал”, „Зродились ми 
великої години”).

Соціальна символіка, до якої, зо-
крема, відноситься і державна гераль- 
дика, має велике значення для бага-
тьох політичних сил. Так само вико-
ристовуються у політичному житті й 
етнонаціональні символи (герби, гім-
ни, прапори, символічні фігури націо-
нальної історії й т.д.). Загальновідомо, 
що практично всі партії націонал-де-
мократичного спрямування в Україні 
при розробці партійної символіки 
спиралися на кольорове поєднання 
синього з жовтим, а також створюва-
ли символічні знаки, стилізовані під 
тризуб. Релігійні символи рідше ви-
користовуються політичними сила-
ми, але і вони посідають певне місце в  
партійній символіці, особливо у ради-
кальних партій. Насамперед, йдеться 
про зображення хреста на прапорах 
деяких громадсько-політичних об’єд-
нань. Радикальне „Братство” Дмитра 
Корчинського використовує, до прик-
ладу, стилізований образ Христа Спа-
сителя, ісламські екстремісти в Росії 
користуються зеленим прапором про-
рока Мухамеда з цитатами із Корану. 

В епоху телебачення при проведен-
ні різноманітних маніфестацій прапо-
ри над колонами демонстрантів мають 
особливе значення для ідентифікації 
глядачами політичних сил, чиї акції 
демонструються на екранах. Мітинги, 
пікети, демонстрації відносяться до 
динамічної символіки. Їхні організа-
тори роблять все можливе для того, 
щоб потрапити в об’єктиви телекамер і 
на шпальти газет, аби засвідчити перед 
суспільством свою політичну актив-
ність. Чимале значення мають гасла – 
їхня популяризація нерідко є основ-
ною метою тієї чи іншої маніфестації.

А статичні символи – це архітек-

турні споруди, пам’ятники, певні пред-
мети побуту тощо. Вони також мають 
велике значення у політичній бороть-
бі. Зовсім невипадково комуністи так 
запекло опираються перезахоронен- 
ню мумії Леніна і знесенню його мав-
золею на Красній площі у Москві. Для 
них мавзолей лишається головним 
статичним символом радянської епо-
хи у самому центрі столиці колиш-
нього СРСР. Поєднання двох знарядь 
праці – серпа і молота – для лівих сил 
дотепер лишається важливим політич-
ним символом.

Відхід у минуле радянської епохи 
супроводжувався у більшості держав 
СНД знесенням пам’ятників комуніс-
тичним вождям, масовим переймену-
ванням вулиць і площ, поверненням 
традиційних назв ряду населених  
пунктів. Найбільш знаковим з них 
було перейменування Ленінграда на 
Санкт-Петербург, тобто повернення 
назви, котру місто носило до кінця 
серпня 1914 р. Назва другої російсь- 
кої столиці давно стала важливим іс-
торичним символом. У той же час 
Санкт-Петербург є обласним центром 
Ленінградської області, так само як 
Твер – Калінінської області. Подібне  
химерне поєднання різних історичних 
епох в одному символі взагалі харак-
терне для пострадянської Росії, та й не 
лише для неї.

Відновивши біло-синьо-червоний 
державний прапор царських часів і 
двоголового орла як державний герб, 
сучасна Росія зберегла (з невелики-
ми змінами) гімн Радянського Союзу.  
У військовій символіці поєднуються 
дореволюційні орли з п’ятикутними 
зірками – символом Робітничо-Се- 
лянської Червоної Армії. А сучасні 
триколірні міліцейські кокарди в РФ 
майже повністю відтворюють ті, які 
носили під час Другої світової війни 
власовці. Подібна еклектика є одним 
із свідчень сумного факту: по-справж-
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ньому нова епоха після розпаду СРСР 
ще не наступила. Продовжується пе-
рехідний період, для якого характер-
на алогічна суміш символів, що від-
повідає стану суспільної свідомості. 
Республіка Білорусь часів президент-
ства Лукашенка виявилася консерва-
тивнішою за своїх східнослов’янських 
сусідів: там запроваджені у 1991 р. 
в державну символіку біло-червоно- 
білий національні прапор і герб „По-
гоня” невдовзі було позбавлено їхньо-
го державного статусу, натомість по-
вернено дещо модернізовані символи 
БРСР. Національними символами нині 
користуються політичні опозиціонери 
існуючому в країні режиму.

У невизнаній Придністровській 
Молдавській Республіці затверджено,  
з деякими несуттєвими змінами, герб і 
прапор колишньої МРСР – на відміну 
від інших невизнаних світовим співто-
вариством квазі-державних утворень 
на пострадянському просторі – ті роз-
робили власну символіку. 

Ностальгія за минулими радянсь-
кими часами активно експлуатується 
не лише окремими політичними си-
лами, насамперед комуністами, але і 
державними органами, й то не лише 
білоруськими. Так, в Росії та Україні 
власті не чіпають деякі архаїчні сим-
воли, щоб не дратувати пенсіонерів – 
найбільш дисциплінований електорат. 
Наприклад, громадяни нашої держави  
звикли, що у багатьох населених пунк-
тах пам’ятники Леніну стоять біля дер-
жавних установ, над якими майорять  
синьо-жовті прапори, „символи укра-
їнського буржуазного націоналізму”, 
за більшовицьким визначенням.

Світ радянських символів постійно 
присутній на екранах російського теле-
бачення. Телеканал „Ностальгія” що-
дня транслює не лише старі радянсь- 
кі фільми, але й чимало записів інших 
передач, аж до програм телевізійних 
новин 80-х рр. А телеканал „Наше 

кіно” головним чином спеціалізується 
на демонстрації художніх стрічок ра-
дянського періоду. Старі фільми при-
сутні практично на всіх російських та 
українських телеканалах. Позитивною 
стороною ностальгійних показів є те, 
що люди старшої генерації почувають-
ся комфортно у звичному для себе сві-
ті радянських кіно-образів. 

На відміну від радянських часів, 
після розпаду СРСР не відбувалося то-
тального знищення всього, пов’язано-
го з попередньою історичною епохою. 
Змінився лише контекст, в якому стара 
символіка сприймається громадськіс-
тю. Радянські символи нині нерідко 
використовуються в комерційній та 
політичній рекламі, особливо в теле-
візійних роликах – як в позитивному, 
так і в негативному трактуванні. 

Нові часи не створили власного ар-
хітектурного стилю, тому найбільш 
характерні споруди „сталінського ам-
піру” дотепер у телевізійних заставках 
продовжують символізувати деякі по-
страдянські столиці – московські „ви-
сотки” (особливо університетський 
комплекс на колишніх Ленінських 
горах), київський Хрещатик, центр 
Мінська і т.п. Виключенням є панора-
ма Ашхабада: столицю Туркменістану 
у часи правління Туркменбаші забуду-
вали величними палацами та пам’ят-
никами „батькові всіх туркменів”.  
Помпезна архітектура взагалі є однією 
із помітних ознак диктаторських ре-
жимів. А сучасні архітектурні рішення 
в Москві та Києві викликають різку 
критику корінних мешканців столич-
них міст, особливо американізовані 
хмарочоси. Статичним символом но-
вої епохи, причому з негативним зна-
ком, у Москві багатьма її мешканцями  
вважаються величезні скульптури ро-
боти Зураба Церетелі, а чимало киян 
оцінює сучасну забудову Майдану 
Незалежності як приклад провінцій-
ності та поганого смаку.
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Інша річ, що сам Майдан у період 
„Помаранчевої революції” завдяки те-
лебаченню став позитивним символом 
громадянської активності українців, 
бажання українського народу змінити 
власну долю на краще. Інший символ 
тодішніх соціальних потрясінь – пома-
ранчевий колір, що навіть дав назву са-
мим подіям. До традиційних, відомих  
з історії „червоних” і „білих”, „чорних” 
і „коричневих”, а також значно більш 
пізніх „зелених” у 2004 р. приєднали-
ся „помаранчеві”. Політична кольо-
рова гамма поповнюється, дозволяю- 
чи миттєво ідентифікувати різні си- 
ли, що користуються тими чи інши- 
ми символами.

Пропагуючи кольори-символи, ЗМІ 
все-таки не створювали, а лише від-
творювали подібну символіку. Якщо 
ж говорити про символотворення, то 
саме ЗМІ створили і запровадили в 
суспільну свідомість символ сучас-
ного „господаря життя” – так званого 
„нового росіянина”, скорочено – НР. 
Власне, ще з ХІХ ст. для означення ско-
робагатьків використовувався взятий 
з французької термін „нувориш” (no-
uveau rich – новий багач). Одначе для 
пострадянських часів необхідний був 
інший, легко впізнаний символ. Ним і 
став „новый русский”. На початку 90-х 
рр. неодмінними атрибутами НР були 
червоний піджак, золотий ланцюг на 
шиї, „шестисотий мерс” і „мобіла”. І, 
звичайно, його кримінальне минуле, 
що підкреслювалося блатним жарго-
ном та відповідними манерами. 

Чимало зробили для закріплення 
подібного символу телевізійні серіа-
ли, насамперед, детективні. Російські 
культурологи відзначали, що телесері- 
али не лише реконструюють існуючий 
соціокультурний порядок, вони одно-
часно і програмують соціокультурну 
динаміку і процеси (3, с.687). Серіали 
„Бригада”, „Бандитський Петербург” 
та інші створювали певні символічні 

образи, що міцно засідали у свідомос- 
ті глядачів. Антигероєм деяких росій-
ських телесеріалів був НР – депутат 
Держдуми, тісно пов’язаний з кримі-
налітетом. Сформований таким чином 
стереотип міг вплинути на електораль- 
ну поведінку телеглядачів.

Телебачення чимало зробило для 
створення подібних візуальних сим-
волів. Проте головний внесок журна-
лістів все-таки полягав у збагаченні 
ними словникового запасу громадян. 
Мас-медіа запроваджували у суспіль-
ну свідомість, насамперед, словесні  
символи, продовжуючи недобру ра-
дянську традицію „ліплення ярли-
ків”. Ще на початку 90-х рр. з’явилися 
такі штампи, як „червоно-коричневі”, 
„комуно-нацисти”. З протилежного 
флангу народжувалися перли на зра-
зок „націонал-фашисти”, „бандеро-
фашисти”. В Росії консервативні ЗМІ у 
ролі політичних символів використо-
вували слова „ельциноиды”, „дерьмо-
краты”, „жидо-масоны” тощо. В ук- 
раїнській періодиці також вистачає 
подібних виразів.

Наприклад, журнали і газети Ук-
раїнської Консервативної партії та 
МАУП нерідко використовують но-
вотвори на зразок „комуно-сіоністи”  
(4, с.12). Серед вітчизняних видань 
особливим завзяттям у створенні по-
літичних слів-символів відрізняєть-
ся київська газета „2000”. Нещодавно  
вона запропонувала слівце „коррупто-
нацизм” на означення тих українських 
науковців та викладачів-гуманітарі-
їв, погляди яких журналісти видання 
вважають націоналістичними (5, с.1). 
Націоналізм і нацизм для її авторів 
чомусь є повними синонімами. 

Пропагандистське використання 
слів „фашизм” і „нацизм” там, де вони 
не відповідають змістові сучасних 
подій або явищ, в кінцевому рахун-
ку девальвують ці терміни, котрі ще 
вкрай негативно сприймаються ба-
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гатьма людьми старшого та середньо-
го поколінь. Однак чималий відсоток 
молоді вже не ставиться до них як до 
безумовно негативних, що створює ре-
альну небезпеку кардинальної зміни 
сприйняття одного з найважливіших 
політичних символів минулого пред-
ставниками нових поколінь.

Таким чином, засоби масової ін-
формації на пострадянському просто-
рі чимало зробили для популяризації 
нової політичної символіки й навіть 
нерідко самі вдавалися до символот-
ворчої діяльності. Насамперед, така 
діяльність проявлялася у створенні й 
запровадженні у суспільну свідомість 
нових слів чи виразів. Інколи такі сло-
ва поєднувалися з графічним зобра-
женням, що дозволяло сформувати 
новий образ у свідомості. Так, при ви-
світленні весною 2007 р. російсько-ес-
тонського конфлікту навколо пам’ят-
ника радянському воїну-визволителю 
у Таллінні, мас-медіа РФ постійно де-
монстрували антиестонські гасла на 
фоні Бронзового солдата. Особливої 
популярності тоді набула заміна лі-
тери „с” у слові „Естонія” на дві ру-
ни „зіг”, що символізують собою на- 
цистську СС.

Роль символів у створенні міфоло-
гізованої картини світу є великою. А 
пострадянська людина нерідко боїться 
світу реального, шукаючи психологіч-
ного захисту у різноманітних вигадках  
та фантазіях. Розгублену та налякану 
особу особливо приваблюють знайомі, 
легко впізнані символи. Вона тягнеть-
ся до тих джерел інформації, які саме 
і пропонують повернення у світ про-
стий і ясний. Цим користаються влас-
ники багатьох ЗМІ, даючи споживачам  
інформації можливість поринути у 
такий ілюзорний світ. У такий спосіб  
піднімається популярність цих мас-
медіа, а відтак і доходи за рахунок 
зростання рейтингів відповідних те-
леканалів, газет, журналів. Чим вищий 

рейтинг того чи іншого засобу масової 
інформації, тим міцніші його позиції 
на дуже прибутковому ринку реклами  
і тим більші його можливості маніпу-
лювати громадською думкою.

Роль інформаційних ресурсів осо-
бливо зростає в періоди виборчих 
кампаній. Існують виборчі технології, 
засновані, насамперед, на використан-
ні ЗМІ (див.: 6). Роль символів у поді-
бних кампаніях важко переоцінити. 
Показовою у цьому відношенні була 
парламентська виборча кампанія 1995 р. 
в Росії. Напередодні виборів провід-
ний телеканал ГРТ почав демонстра-
цію соціальної реклами під загальною 
назвою „Російський проект”. У се-
рії роликів знялися популярні актори 
Зіновій Гердт, Нікіта Міхалков, Нонна 
Мордюкова та ін. Серія створювала кар-
тину „ідеальної влади”, котра потрібна 
лише тим силам, що при владі вже зна-
ходяться (7, с.251). Символіка, розро-
блена авторами роликів, була знову 
використана в новій серії „Російського 
проекту”, знятій під президентські ви-
бори 1996 р. Вона виконала головне 
завдання, що ставили автори проекту 
– при стартових 6% рейтингу Борис 
Єльцин вибори виграв.

Втім, перемогу все-таки забезпе-
чила реалізація більш масштабного 
медіа-проекту. У другий тур вибо-
рів вдалося вивести лідера комуніс-
тів, і технологи зіграли на боротьбі 
двох символів. Єльцин символізував 
„президента-реформатора”, Зюганов 
– „комуніста-ретрограда”. Аналогічна 
технологія використовувалася потім і  
в Україні, забезпечуючи голоси ба- 
гатьох виборців непопулярному серед 
електорату Кучмі. Коли „з двох зол ви-
бирають менше”, роль символів різко 
зростає. А їх створенням та популя-
ризацією активно займаються засоби 
масової інформації.
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РОЛЬ ЗМІ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСАХ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ 

КРАЇН

Об’єктивна необхідність єв-
ропейської інтеграції пост-
соціалістичних країн визна-

валась переважною частиною їх сус-
пільств, тому не випадково, що вона 
перебувала в центрі уваги і науковців, 
і представників ЗМІ вже з перших ро-
ків трансформаційних змін у країнах 
ЦСЄ. Перетворення в країнах цієї час-
тини європейського континенту ще раз  
довели, що політичний розвиток будь-
якої суспільної системи – дискретний. 
Трансформація політичної системи, 
політичні реформи, які необхідні вна-
слідок переривання політичного роз-
витку – дії різнопорядкові і автоматич-
но не випливають одна з одної. Однак, 
політичну систему чи свідомість не 
можна так швидко і легко змінити, як, 
наприклад, лідера держави чи партії. 
Зміни різні за суб’єктами участі, часом, 
масштабами, глибиною. Діяльність по- 
літичних інститутів, прийняття та ре-
алізація рішень формують і розвива-
ють політичний процес, який відбиває 
динаміку реальних явищ і творення 
нового у політиці, і в цьому процесі 
надзвичайно важливу роль відіграють 
засоби масової інформації.

Потреба трансформації політич-
ної системи виникає тоді, коли лідери 
країни потрапляють у ситуацію жор-
сткої кризи, вийти з якої без втрат і 
зберегти існуючий політичний режим 
вже не можуть. Пояснюючи такі зміни,  
Ч.Ф.Ендрейн вказує на три взаємозв’я-

зані кризи – структурну, культурну та 
поведінкову [11, С.139]. Це – наслідок 
несумісності у діяльності різних еле-
ментів політичної системи: культур-
них цінностей, соціально-політичних 
структур і поведінки окремих людей. 
У такі періоди виникає гостра потреба 
в поінформованості суспільства, ін-
формаційний „голод” на висвітлення 
і розуміння нової ситуації і подій, а 
тому, відповідно, значно зростає роль 
і значення засобів масової інформації. 
Саме завдяки ЗМІ відбувається інфор-
мування суспільств, у них висвітлю-
ються всі зміни в соціально-політич-
них структурах, поведінці населення, 
розкривається нівелювання ціннос-
тей. ЗМІ активно формують поведін-
кові стратегії, а насамперед стратегію  
захисту особи від того ж інформацій-
ного впливу. Вчені доводять, що в пе-
ріоди трансформаційних змін активі-
зуються такі механізми як „втеча від 
реальності”, змінюється поріг усвідом-
лення соціально значимої інформації 
(„заслін новій інформації”), виникає 
„віра в справедливий світ”. Ці реакції 
формуються у громадян, коли вони не 
в змозі об’єктивно оцінити різну, пози-
тивну чи негативну, часто суперечли-
ву за змістом інформацію, бажають від 
неї захиститися, щоб не робити вибору 
і не нести за нього відповідальність. 

Здатність до відновлення сил після 
життєвих потрясінь, революційних 
змін тощо властива не лише індивідам, 
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але й народам і країнам. ЗМІ країн ЦСЄ 
і Заходу широко висвітлювали ці про-
цеси, розкриваючи вплив безлічі фак-
торів в Угорщині, Польщі, Словаччині, 
Словенії і Чехії, які допомогли їм вже 
до середини 90-х рр. відновитися для 
стійкого щорічного зростання ВВП і 
піднесення добробуту населення; ана-
лізували аналогічні процеси в Албанії, 
Болгарії, Румунії і Хорватії, порівню-
ючи з країнами-лідерами змін; зазна-
чали, що успіхи цих країн менші, що в  
них існує важке поєднання політичної 
демократії та господарської „антиде-
мократії”, вказували на необхідність  
створення дійсно цивілізованої конку-
рентної ринкової економіки [12, С.27]. 

Становлення форм політичної де-
мократії – багатопартійної системи, ін-
ститутів президента, парламентариз-
му, нових виборчих систем тощо від-
бувалося швидше, ніж перехід до рин-
ку. Розбіжність плюралізму політичної 
системи з повільним розвитком ринку 
генерувала соціальні протиріччя, не-
стабільність. ЗМІ вказували і на заго-
стрення старих протиріч – зростання 
націоналізму; безробіття; зубожіння  
населення; демографічний спад; різке 
зростання міграції; популізм; спеку-
ляція, тіньова економіка; складність 
розуміння суперечливої інформації. 
Ці тенденції гальмували інтеграцію,  
важко долались у ході демократизації 
[8, С.377]. Після уніфікуючого і модер-
нізуючого соціалізму, вперед вийшла 
національна і релігійна згуртованість, 
актуалізуючи збереження миру та не-
допущення насильства.

Вже з перших постсоціалістичних 
років одним з факторів визначення 
місця людини в нових суспільствах 
ЦСЄ, з огляду на політичний курс 
держави, стає ідея європейської інте-
грації, якою починають жваво ціка-
витися ЗМІ. Визначаючи вектор нової 
політики, країни ЦСЄ зосередилися 
на національному розвитку, ототож-

нюючи його зі шляхом до Європи. Це 
відображало спільність процесів – 
практичну ліквідацію старої системи 
і безкомпромісне прагнення втілити 
західноєвропейські та світові ціннос-
ті у політичне, економічне й культур-
не життя. Ідеї єдиної Європи, що були 
мрією, перетворювалися в практичну 
волю народів. Навіть ідеологи єдиної 
Європи не очікували, що так швидко  
і радикально нові лідери ЦСЄ зруйну-
ють бар’єри, які поділяли континент, 
і стануть повноцінними суб’єктами 
міжнародного життя. Повернення до 
Європи – це можливість для країн ЦСЄ 
залишатися самими собою, обирати 
напрями розвитку, тому вони постій-
но підкреслювали свій європейський 
вибір, бажання ввійти в ЄС та НАТО. 
Умова членства – наявність демокра-
тичної політичної системи – дисци-
плінувала еліту, змушувала уникати 
суспільних протиріч і конфліктів [4, С.  
14-16]. Упродовж всього інтеграційно-
го періоду (більшість країн ЦСЄ ста-
ли членами ЄС в 2004 р., а Болгарія і 
Румунія – в 2007 р.) періодична преса 
цих країн, радіо і телебачення постій-
но інформували населення про успіхи 
і недоліки переговорного процесу, ак-
центували увагу на тих зауваженнях, 
які висловлювали комісари ЄС, пропо-
нували шляхи усунення недоліків.

Для прикладу розглянемо роль ЗМІ 
Болгарії у формуванні позитивного 
ставлення суспільства й еліти країни 
до інтеграційного процесу на початку 
ХХІ ст., тобто в роки, коли держава до-
кладала всіх зусиль для підтверджен-
ня проголошеного ще на початку 90-х 
рр. євроатлантичного та європейсько-
го інтеграційного курсу, а в його меж-
ах прискорення демократизації, ста-
більності та економічного зростання 
країни. 

Президентські вибори в Болгарії 
відбулися в листопаді 2001 р., через 
п’ять місяців після парламентських  
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виборів, коли на політичну арену кра-
їни вийшов новий гравець – Симеон 
Другий, колишній болгарський цар. У 
той момент Болгарська соціалістич-
на партія (БСП) займала третє місце 
в складі парламенту, відповідно, до 
розподілу місць після голосування.  
На президентських виборах новий 
політичний рух – „Національний рух 
Симеон Другий” (НРСВ) – не вису-
нув свого кандидата. У процесі під-
готовки до виборів Георгі Пирванов,  
лідер БСП, запропонував Симеону 
Сакскобургготскі, лідеру НРСВ, і Ах-
меду Догану, лідеру турецької партії 
– Рух за права і свободи (РПС), вису-
нути загального кандидата, „рівно-
віддаленого” від цих трьох партій. Ця 
ініціатива не мала успіху, але висвітле-
на всіма болгарськими ЗМІ, принесла 
Г.Пирванову симпатії багатьох бол-
гар. Президентські вибори, на відміну 
від парламентських, показали низьку 
активність болгарських виборців, але 
після другого туру перемогу одержав 
Г.Пирванов. ЗМІ називали його самим 
„правим” політиком у рядах „лівих” і 
вважали помірною, обережною, сучас-
но мислячою людиною, що має мента-
літет науковця [1, с. 8].

Г.Пирванов (народився у 1957 р.) за-
кінчив математичну гімназію в місті 
Перник у 1975 р. і історичний факуль- 
тет Софійського університету в 1981 р. 
У 1988 р. він став доктором історичних 
наук і працював науковим співробіт-
ником в Інституті історії БАН. У нього 
є численні публікації, зокрема моно-
графія про посткомуністичний період  
розвитку Болгарії – „До і після десято-
го” (2001).

Політичну кар’єру Г.Пирванов зро-
бив, просуваючись по партійній іє-
рархічній градації БКП/БСП. У 1994 
р. його обрали заступником голови  
Вищої ради БСП, а наприкінці 1996 р. 
– головою ВР БСП у перший раз, по-
тім він був переобраний на цю посаду 

в травні 2000 р. Депутатську діяльність 
він вів з 1994 по 2001 р., очолюючи ряд 
парламентських груп і комісій.

У 2002 р. болгарські слухачі радіо 
„Дарик” обрали Г.Пирванова політи-
ком року (в опитуванні брали участь 
1718 чоловік, 41% віддали голос за 
Пирванова). Подібне визнання не було 
випадковим – болгарський президент 
є активним політичним діячем як у зо-
внішній, так і у внутрішній політиці. У 
численних виступах у ЗМІ він говорив 
про розвиток Болгарії, а в 2002 р., він 
особливо виділив її успіхи на міжна-
родній арені: запрошення вступити в 
члени НАТО, успішні переговори з ЄС,  
„які повинні завершитися найближ-
чим часом” [2].

Необхідність вступу в дві великі 
міжнародні організації визнавали всі 
значимі політичні сили Болгарії. Свій 
внесок у досягнення даної мети зро-
били всі склади урядів і всіх прези-
дентів періоду трансформації. На 
думку Г.Пирванова, нова політична 
реальність підсилила роль НАТО в  
Південно-Східній Європі. Членство в 
цій організації стало пріоритетом бол-
гарської зовнішньої політики й у спра-
ві зміцнення національної безпеки. У 
січні 2003 р., оцінюючи зусилля, роз-
початі Болгарією для вступу в НАТО, 
Г.Пирванов казав: „Дуже важливо зро-
зуміти, що ми пройшли чималу час-
тину шляху, виконуючи основні ви-
моги НАТО. Болгарія одержала високу 
оцінку, виступаючи як фактор ста-
більності в регіоні, як фактор, що під-
силює Північноатлантичний альянс, а 
не просто забезпечує себе безпекою за 
його рахунок” [3]. Військова рефор-
ма, проведена в болгарській армії, на 
думку Г.Пирванова, стала одним з на-
йдужчих аргументів для запрошення 
в члени НАТО. Нині Болгарія спря-
мовує зусилля на створення невели-
кої, боєздатної і добре озброєної армії, 
адаптованої до натовських стандартів. 
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Проблема модернізації армії вимагає 
чималих вкладень. Уже зараз у Болгарії 
на ці цілі виділяється 2,5-3% ВВП, од-
нак у країні розраховують на одержан-
ня додаткової допомоги від НАТО, у  
тому числі на інвестиції в будівництво 
аеродромів, портів, доріг.

Приєднання до інтегрованої Захід-
ної Європи болгарський президент 
розглядав як „реальний шанс вийти 
із „сірої зони” європейської безпеки”  
[5]. Зусилля Болгарії стати рівноправ-
ним членом ЄС, на думку президента, 
не зводились лише до зацікавленості в 
грошових субсидіях ЄС, болгарам не-
обхідно було зуміти поставити на ноги 
власне виробництво. У болгарській 
пресі висловлювались думки, що з на-
ближенням дати майбутнього всту-
пу Болгарії в ЄС (2007) доброзичливе 
відношення болгар може змінитися на 
скептичне. Г.Пирванов вважав, що це  
може відбутися лише тоді, коли болга-
ри зрозуміють, що їм доведеться вико-
нувати вимоги Євросоюзу. Позитивно  
оцінюючи зовнішньополітичний на-
прямок розвитку країни, Г.Пирванов 
писав, що „високий міжнародний ав-
торитет Болгарії є не лише підставою 
для кращого самовідчуття кожного  
болгарина, але також передумовою для 
росту інвестицій в економіку країни, 
що спричинить за собою збільшення 
числа робочих місць” [10]. За словами 
президента, „Болгарія вступає в клуб 
багатих держав, але вона не повинна 
триматися як бідний родич” [10].

До однієї з найбільш гострих про-
блем, що стоять перед Болгарією, 
Балканами і світом, Г.Пирванов відно-
сить тероризм. ЗМІ висвітлюють пози-
ції політичних сил Болгарії, які пере-
конані в необхідності участі країни в 
глобальній коаліції проти тероризму, 
що цілком відповідає болгарським на-
ціональним інтересам. Воєнні дії на 
території колишньої Югославії ство-
рили живильне середовище для акти-

візації тероризму в Південно-Східній 
Європі, й існує небезпека перенесення 
різних форм тероризму в Болгарію [5]. 
Сучасні відносини Болгарії з Росією 
болгарський президент розглядає як 
реалістичні, що розвиваються поза іде-
ологічними зобов’язаннями, з перева-
гою прагматизму. Болгарія зацікавле-
на в активізації економічних взаємин з 
Росією, особливо в енергетичній сфері 
[3]. Г.Пирванов вважає, що навряд чи 
знайдеться серйозний політик, який 
недооцінює потенціал Росії та її інте- 
реси, у тому числі в Південно-Східному 
регіоні, де вона продовжує відігравати 
стабілізуючу роль [5].

Останнім часом у ЗМІ Болгарії ши-
роко обговорювалась необхідність вне-
сення змін до Конституції. Г.Пирванов 
казав, що зміни в Конституції не пови-
нні ревізувати її дух. Діючу з 1990 р. 
Конституцію він розглядав як „ста-
більну європейську конституцію, що 
є доброю основою для розвитку де-
мократичного процесу” [3]. У ЗМІ ви-
світлювалися проведені президентом 
консультації з парламентськими і не-
парламентськими партіями, громад-
ськими структурами, з експертами по 
проблемі конституції. Вступ країни в 
НАТО і ЄС викликали необхідність де-
яких доповнень до Основного закону.  
Так, виникла насущна потреба виро-
блення болгарським Конституційним 
судом спеціального роз’яснення, у яко-
му війська НАТО трактуються як со-
юзницькі, для того, щоб не проводити 
кожний раз парламентські засідання 
з приводу переміщення натовських 
військ через болгарську територію. 
Внесені також конституційні зміни в 
контексті європейської інтеграції 2004 
р. і 2007 р. Болгарський президент вва-
жав, що слід змінити деякі положен-
ня, пов’язані з передачею суверенітету, 
щодо прав людини, права іноземців 
купувати землю в Болгарії тощо [3].  
Відбулося значне удосконалення зако-
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нодавчої бази стосовно розвитку спец-
служб, а також розроблені нормативні 
документи, пов’язані з захистом ін-
формації, ролі і значення ЗМІ в новій 
„європейській” Болгарії. Г.Пирванов 
–прихильник децентралізації місцевої 
влади, тому він виступав за внесення 
змін до Конституції у зв’язку з закона-
ми, що стосуються розвитку влади на 
місцях.

У 2006 р. Г.Пирванова вдруге 
обрали на посаду президента. Внут-
рішньополітична діяльність прези-
дента Г.Пирванова відрізняється ак-
тивністю. Наприклад, за 2005 р. він 
відвідав 44 громади і населених пунк-
ти, став ініціатором ряду благодійних  
акцій [9]. Цю діяльність він розвивав  
і в наступні роки, як підкреслюють 
болгарські журналісти. Президент ак-
тивно використовує своє право вето, 
за 2006 р. він повернув п’ять законів на 
доробку.

Президент Болгарії діє в межах пар-
ламентської республіки. Його права 
обмежені, що завжди викликало певні 
дорікання у прихильників розширен-
ня президентської влади й у попере-
дників Г.Пирванова на цій посаді. На 
відміну від них, нинішній болгарський 
президент вважає, що можна бути ак-
тивним і відстоювати свої позиції і при 
такому колі повноважень. Своїм за-
вданням Г.Пирванов вважає виконан-
ня „функції політичного об’єднувача і  
морального корективу” [5]. За бол- 
гарською Конституцією, в умовах пар-
ламентської кризи президент формує 
тимчасовий уряд, який проводить ви-
бори в країні, і в цій ситуації президент 
може і повинен відіграти стабілізуючу  
роль. Болгарський президент не має 
права законодавчої ініціативи, але він 
має дві немаловажні функції: він пред-
ставляє країну на міжнародній арені і 
є головнокомандуючим Збройних сил.  
Сьогодні найбільш важливим завдан-
ням для болгар, відзначає президент, є 

активізація ролі парламенту і досягнен-
ня ефективнішої взаємодії гілок вла-
ди. На думку Г.Пирванова, реалізацією 
того, що президент домагається в про-
цесі міжнародних контактів, повинен 
займатися уряд, у протилежному ви-
падку його діяльність стає безглуздою.

Наближення до дати вступу в ЄС 
викликало в Болгарії нагальну необ-
хідність судової реформи, що усвідом-
лювали і експерти, і болгарське сус-
пільство у цілому. Висловлюючись з 
цього приводу, Г.Пирванов відзначав, 
що найгострішу проблему він бачить 
у нестабільності законодавчої бази 
судової влади, тому що закони зміню-
ються по 10-15 разів. Чимала частина 
проблем виникає через деякі труднощі 
в персональних взаєминах на верхніх  
поверхах судової влади. Так, періодич- 
на напруга спостерігалася у взаєминах 
представників виконавчої і судової 
влади. Ряд рішень виконавчої влади 
були блоковані судовою владою. У свою  
чергу виконавча влада вносила пропо-
зиції і приймала рішення, які вступали 
у протиріччя з Конституцією. Однак 
пропозицію НРСД про проведення 
референдуму щодо судової реформи, 
Г.Пирванов не визнав раціональною. 
Болгарський президент закликав по-
літичну еліту країни зосередитися 
на вирішенні внутрішньополітичних 
проблем, особливо в економічній сфе-
рі, а не займатися переструктуруван-
ням парламентського чи політичного 
простору [10]. Отже, при аналізі бол-
гарських ЗМІ, складається враження, 
що всі проблеми, які розглядаються 
в матеріалах, настільки ж актуальні і 
для України. Відмінність одна – бол-
гари не лише приймають відповідні 
рішення, але й докладають всіх зусиль 
для їх виконання і виконують, зна-
ходячи постійну зацікавленість і під-
тримку ЗМІ.

Якщо аналізувати висвітлення ін-
теграційних зусиль нашої держави у 
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вітчизняних ЗМІ, зокрема у часописах 
„Дзеркало тижня”, „День”, „Київський 
телеграф”, „Голос України”, „Коментарі” 
тощо, то варто зазначити, що в них та-
кож постійно знаходили відображення  
ці проблеми, об’єктивно наголошува-
лось, що впродовж першого десятиліт-
тя незалежності України її взаємовід-
носини з Європейським Союзом нага-
дували швидше наміри, а не угоду про  
входження до європейського еконо-
мічного, політичного, правового про-
стору. Наприклад, часопис „Урядовий 
кур’єр” з 2005 р. розпочав щотижневу 
рубрику „Євроінтеграція”, у якій дру-
куються статті „освітньо-культурно-
го” спрямування. Завдання рубрики 
полягає в тому, щоб донести до читачів 
переваги європейських цінностей (зо-
крема таке навантаження несе стаття 
А.В. Матюшиної „Покажіть результат  
– будемо розмовляти” [6]. Зважаючи на 
формат зазначеного видання, варто го-
ворити про офіційну позицію держа-
ви щодо зазначеного питання. Відомо, 
що у 2005 р. нове керівництво України 
проголосило курс на європейську та 
євроатлантичну інтеграцію, вказав-
ши, що це є пріоритетним завданням 
діяльності міністерства закордонних 
справ України на 2005 р. Очевидно, 
тому представники ЗМІ все частіше 
інформували населення про переваги 
такого курсу, надавали шпальти своїх 
видань авторитетним експертам для 
коментарів. 

Водночас слід підкреслити, що вже 
в 2006 р. проблематика європейської 
інтеграції в діяльності керівництва 
України дещо відійшла на другоряд-
ні позиції, а натомість сторінки газет 
і журналів зайняли внутрішньополі-
тичні проблеми і „російський фактор”. 
У сучасній Україні тривають „підки-
лимні” протистояння політичних сил, 
які ведуть боротьбу за сфери впливу. 
Зауважимо, що й президентські вибо-
ри 2004 р. і парламентські вибори 2006  

р. стали пробою сил на українських 
теренах між Росією та США. Саме ж 
українське суспільство здебільшого 
обирає третій варіант – вірить у „єв-
ропейськість” своєї держави. Тепер ця 
тема знову активно висвітлюється в 
ЗМІ України. Це досить позитивно, 
оскільки у нових суспільствах ХХІ ст. 
значно розширились функції ЗМІ – 
еволюціонували від первинної інфор-
маційної до потужного засобу впливу 
на свідомість людини. Проблема по-
лягає тепер в іншому, наскільки готові 
громадяни розмежовувати негативні 
та позитивні впливи, вберегтися від 
маніпулювання їх свідомістю. 

На нашу думку, наявність значної 
кількості публікацій по даній темати-
ці не знизила актуальності і необхід-
ності з’ясування цілого ряду важливих 
проблем, до яких, зокрема слід відне-
сти: розвиток двосторонніх відносин 
України з ЄС; з’ясування пріоритетів 
співробітництва, правових процедур 
вступу країни до ЄС; аналіз наслідків 
вступу до ЄС різних країн (в першу 
чергу – постсоціалістичних); виконан-
ня зобов’язань Україною щодо рефор-
мування окремих галузей суспільного 
розвитку тощо. Ці та подібні питання  
певною мірою розглядаються в ЗМІ, 
але ще недостатньо. Адже, виходячи з 
проголошеного Україною курсу на єв-
ропейську інтеграцію, виникає гостра 
необхідність в інформуванні населен-
ня щодо згаданих проблем. Особливо 
підкреслимо, що в умовах соціальної 
нестабільності, в якій впродовж років 
перебуває Україна, діяльність ЗМІ не 
лише впливає на механізми соціально- 
го пізнання, але й призводить до зміни 
соціальних інститутів, форм соціаль- 
ного контролю і взаємодії. Створюється 
новий образ елементів соціального сві-
ту, новий образ суспільства і людини в 
ньому. Зміна образу суспільства часто 
сприймається суспільною свідомістю 
як втрата ідеалу, як повна деструкція  
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когнітивних основ соціальної діяль-
ності. Трансформація політичної сис-
теми змусила людей активно шукати 
вихід із психологічної пастки, яка ви-
никла для багатьох у зв’язку зі зміна-
ми, а тому зростає попит на інформа-
цію, яка, за теорією А.Маслоу, часто 
виконує функцію безпеки.

Україна прагне, аби „правила гри”, 
які існують у рамках ЄС, уже сьогод-
ні поширювалися на її внутрішньо-
політичний розвиток. У неї історично  
склалися добросусідські стосунки з 
багатьма країнами-членами цієї орга-
нізації, і на цій основі необхідно роз-
вивати й поглиблювати відносини на 
рівні європейського інтегративного  
утворення. Стандарти життя всереди-
ні окремо взятої країни, що належить 
до ЄС, й у міждержавних відносинах 
мають стати для ЗМІ одним з осно-
вних об’єктів аналізу та популяриза-
ції. Водночас мас-медіа повинні в своїх 
публікаціях враховувати й те, що ЄС 
– досить складне утворення й проце-
си поглиблення інтеграції країн в його 
межах проходять не просто.
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ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ 
ЗМІ ТА ПАНІВНИЙ 

ІДЕОЛОГІЧНИЙ 
КОНСЕНСУС

Концепція деідеологізаці ї 
ЗМІ у пануючому західному 
дискурсі має своїм корінням 

певне розуміння сучасного лібераль-
но-демократичного суспільства. Цей  
нормативний підхід базується на ме-
ханістичному розділенні «публічної» 
(державної) та приватної сфери, які, як  
вважається, існують автономно одна 
від одної. Приватна сфера або грома-
дянське суспільство (термін перели-
цьований з гегелівського “buergerliche 
Gesellschaft”), таким чином, склада-
ється із незалежних та самодостатніх  
груп, індивідів, організацій, які вза-
ємодіють між собою, не втручаючись 
в функціонування публічної сфери 
– держави, але, ніби то, контролюючи  
її діяльність у відповідних сферах та в 
цілому. У свою чергу держава забезпе-
чує невтручання в царину громадян-
ського суспільства шляхом запрова-
дження гарантій захисту ліберальних 
прав і свобод громадян та верховенства 
права [1]. З цієї схеми випливає безліч 
існуючих в західній літературі визна-
чень громадянського суспільства як 
проміжної між державою та родиною 
царини, заповненої організаціями, які  
відокремлені від держави, користують-
ся автономією щодо неї та сформовані 
добровільно членами суспільства для 
захисту і просування власних інтер-
есів та цінностей [2]. У відповідності  
до цієї картини, ЗМІ зображуються як 
незалежний інститут, що реалізує пра-

во на вільний ринковий обмін, вільне 
висловлювання та постачання інфор-
мації її споживачам. На основі цього 
робиться висновок, що зважаючи на 
те, що ЗМІ є незалежним від держави 
інститутом, вони не є заідеологізова-
ними, а скоріше, виражають різнобарв- 
ний спектр позицій громадянського 
суспільства [3].

Банкрутство такого бачення стає 
очевидним тільки-но хтось спробує ді-
знатися, чим насправді є це «грома- 
дянське суспільство», та як його струк-
турні риси впливають на функціону-
вання ЗМІ. Очевидно, що комерцій-
ні ЗМІ, реалізують право на свободу 
слова не всіх громадян певного сус-
пільства, а лише тих, хто є їх безпо-
середніми власниками. Таким чином, 
«громадянське суспільство», частиною 
якого є ЗМІ, у даному випадку пред-
ставляє собою зовсім не неприбуткові 
організації, а сукупність різноманіт-
них капіталів, що утворюють певний 
ринок. У свою чергу ці осередки ка-
піталів мають розгалужену мережу 
каналів зносин з іншими учасниками 
ринку в цілому та політичною сфе- 
рою суспільства.

Здавалось би, що з того? Бо, дійсно,  
існування кількох або ж великої кіль-
кості незалежних «медіа-осередків» 
вказує на відсутність єдиного центру 
обробки та постачання інформації 
суспільству, що свідчить про більш-
менш демократичний характер за- 
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гального інформаційного поля. Це, 
звичайно, – не «тоталітарна» модель 
інформаційної пропаганди та відвер-
те нав’язування ідеології через засоби 
масової інформації. Але чи є вона де-
мократичною та ідеологічно нейтраль- 
ною? Очевидно, що, виходячи з рин-
кового характеру діяльності ЗМІ та їх 
належності до груп крупного капіталу 
(принаймні тих ЗМІ, що здійснюють 
реальний вплив на масову свідомість) 
та пов’язаних з ними політичних інте- 
ресів, проголошення їх діяльності «ра-
дикальним проявом» демократії має 
ліберальне коріння. Існування ринко-
вої економіки та плюралізму еліт, які 
володіють певними інформаційними 
ресурсами, є згідно із цим баченням 
достатнім обґрунтуванням демокра-
тичного характеру ЗМІ. Це нівелю-
вання ціннісного бачення демократії 
та громадської участі беззастережно 
приймається та розповсюджується 
ліберальною ортодоксією. Що ми ма-
ємо в результаті? Сучасний, за термі-
нологію С.Б.Макферсона, «власниць- 
кий» (“possessive”) лібералізм погли- 
нає демократію!

Іншою проблемою є питання за-
ідеологізованості ринкових ЗМІ. За-
гальним місцем сучасного розуміння 
ЗМІ в рамках формальної демократії є 
заперечення факту нав’язування ними 
цілісного ідеологічного консенсусу. 
Це заперечення тісно пов’язане з роз-
глянутою тезою про «демократичний» 
характер ЗМІ. Вважається, що «демо-
кратичні» ЗМІ відображують різні по-
гляди на ті чи інші процеси, що відбу-
ваються в суспільстві, але ніколи не є 
ретрансляторами загально поширеної 
ідеології. Це далеко не так. Ідеологізо-
ваність ЗМІ виступає одним із найго-
ловніших організуючих принципів їх 
діяльності, бо вона у першу чергу пов’я-
зана із змістом та значенням, яке нада-
ється тим чи іншим подіям та фактам 
реального життя. Їх характерні риси у 

свою чергу обумовлені тим положен-
ням, що займають потужні засоби ма-
сової комунікації в рамках суспільної 
структури. З огляду на це, розуміння  
структурних зв’язків між ЗМІ та дер-
жавою і реалізація ними певних гру-
пових інтересів є центральним для 
аналізу їх впливу на масову свідомість. 
В іншому випадку нівелювання зв’яз-
ку між публічною та приватною сфе-
рою, зведення проблеми комунікації 
до формальної реалізації ліберальних 
свобод, призводить до ігнорування 
проблеми ЗМІ як такої.

В рамках цієї перспективи ми роз-
глянемо процес трансціоналізації ЗМІ 
та нав’язування глобального ідеоло-
гічного консенсусу, яке супроводжує 
цей процес. 

Глобалізація та розвиток інформа-
ційних технологій часто зображується 
як процес, який приводить до демокра-
тизації всіх сфер життя забезпечуючу 
при цьому вільний доступ до інформа-
ції. Прогрес в інформаційних техноло-
гіях розглядається як важливий чин-
ник демократизації. І дійсно, сьогодні  
кожний користувач Інтернету може 
бути не тільки споживачем інформації, 
але й її джерелом, створивши, скажі-
мо, свій блог, яких, за оцінкою інфор-
маційних фірм Гартнер та Технораті, 
існує понад 57 мільйонів, і 55% з них є 
«активними» [4]. Блогери дійсно іноді 
ініціюють висвітлення соціально зна-
чущої інформації. Але зазвичай їхні 
повідомлення є суто периферійними і  
являють собою реакцію на матеріали, 
які вже опубліковані мейнстримними 
медіа. Центральний же процес полягає 
в тому, що розвиток інформаційних 
технологій супроводжується інтенсив-
ною монополізацією цієї сфери невели-
кою кількістю потужних транснаціо- 
нальних корпорацій, які, незважаючи 
на свою інтернаціональну діяльність, 
мають національну приналежність. Та- 
ким чином, відбувається те, що Р.Мак-
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Чезні називає «демократичним пара-
доксом» ЗМІ – незважаючи на розви-
ток інформаційних та комунікаційних  
технологій, громадяни мають ще мен-
ше можливостей висловлювати свої 
погляди і, головне, бути почутими,  
та приймати участь в вирішенні со-
ціально-економічних проблем через 
канали ЗМІ, чим раніше. Ці потужні 
бізнес-структури уособлюють собою 
рух в сторону антисоціальних комер-
ційних ЗМІ, що у своїй медіа-політиці 
спираються на пануючий ідеологічний 
консенсус щодо неоліберальної моделі 
глобалізації як однозначного блага для 
всього без винятку людства. Як вказує 
Р. МакЧезні, «у сфері демократії, поява 
такої монополізованої медіа-системи 
в руках потужних бізнесових інтере- 
сів фундаментальним чином підриває 
поняття вільної преси в демократич- 
ній теорії» [5].

На даному етапі світовий медіа-
простір фактично монополізований 
декількома потужними транснаціо-
нальними корпораціями, – такими ме- 
діаконгломератами, як Time Warner 
(штаб-квартира у США, $44.70 млрд. 
прибутку у 2006 р.), Disney (США, $35.3  
млрд. прибутку у 2006 р.), News Corpora-
tion (США, $25.327 за першу половину 
2006), CBS (США, $14.5 млрд. у 2005),  
Viacom (США, $9.61 млрд. у 2005), Ge- 
neral Electric з її NBC Universal (США, 
загальний прибуток по конгломера-
ту $163.39 млрд. у 2006); Sony (Японія, 
$63.980 у 2006), Vivendi (Франція,  
€20.044 млрд. у 2006), Lagardère (Фран-
ція, понад €10 млрд. у 2005), Bertels-
mann (Німеччина, €17.89 млрд. у 2005) 
[6]. Світовий медіа-ринок має один із 
найбільших індексів концентрації та 
тісні зв’язки з іншими секторами сві-
тової економіки – передовсім у сфері 
високих технологій. Перелічені десять 
гігантів разом утримують, за нашими 
підрахунками, не менш як 95% світо-
вого легального медіаринку. Процес 

транснаціоналізації медіа-компаній 
уособлює тенденцію послаблення дер-
жавного втручання в економіку, яке 
ознаменувало собою кінець ери дер-
жави «загального благоденства» в кра-
їнах Заходу. Вже у середині 90-х із за-
провадженням необхідних механізмів 
в рамках СОТ цей процес став наби-
рати небезпечні темпи, призвівши до 
повної гомогенізації комунікаційного 
ринку у світі. Як вказує Р. МакЧезні, 
«у першій половині 2000 року, обсяг 
договорів про злиття та поглинан-
ня у глобальній медіасфері, Інтернеті 
та телекомунікаціях дорівнював 300 
млрд. доларів, що у тричі більше циф-
ри за перше півріччя 1999 року та у 
рази більше подібної цифри десятиріч- 
ної давності» [7].

Нові та «нові старі» західні й про-
західні медіа-імперії за своєю сутністю 
є гіперкомерціалізованими утворен-
нями, що, за словами того ж автора, 
виступають «необхідним каналом по-
єднання інтересів транснаціональних  
корпорацій інших сфер по всьому сві-
ту». На початку століття 3/4 світових 
витрат на рекламу вже осідали в кише-
нях лише двадцяти медіа-компаній» 
[8], зараз кількість провідних кампаній 
зменшилася, натомість частка пирога, 
про яку йдеться, значно збільшилася. 
Діяльність цих компаній, така як злит-
тя та поглинання, забезпечується неве-
ликою кількістю найбільш потужних 
транснаціональних банків, як напри-
клад Morgan Stanley та Goldman Sachs. 
Таким чином, неоліберальна глобалі-
зація сприяє поглибленню зв’язків ін-
тересів окремих капіталів, що впливає  
на створення, за термінологію А. Грам-
ші, єдиного «історичного блоку», що 
відтворює та розповсюджує пануючий 
ідеологічний консенсус щодо сутності 
політичних, соціальних та економіч-
них питань. І якщо кілька конгломе-
ратів домінують на ринку, в нашому 
випадку – на ринку різноманітної ін-
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формації, – питання вже навіть не в 
тому, чи презентують вони розмаїття 
думок, а чи надають вони інформацію, 
яка може зашкодити їх іміджу чи при-
буткам їхніх рекламодавців (що пере-
творюється на питання майже рито-
ричне), і, в решті-решт, чи зацікавлені 
вони, окрім розповсюдження комер-
ційно-розважальних наживок, тран-
слювати бодай якісь думки?!

Ідеологічний характер сучасних 
монополізованих медіа визначається 
двома чинниками – гіперкомерціалі-
зованою спрямованістю та викорис-
танням пануючих репрезентацій сус-
пільного життя. У першому випадку 
ідеологічний вплив найчастіше носить 
прихований характер. Маркетингове 
насилля та нав’язування розважальних 
продуктів комерційного походження 
створює певні ціннісні установки, які 
зводяться до утилітарних, адаптацій-
них, консюмерістських схем поведінки 
та світобачення. Це відбувається шля-
хом використання певних механізмів 
«означення» та «оформлення» інфор-
мації, які притаманні саме аудіовізу-
альним засобам комунікації. Важли-
вим фактором ідеологічного впливу є 
орієнтація на той зміст, який має дру-
горядне значення та замовчування 
дійсних причин соціальних проблем.

Другий чинник стосується вико-
ристання певної системи репрезента-
ції та інтерпретації реальних фактів 
та подій. Слід зазначити, що в умовах 
транснаціоналізації ЗМІ формуються  
загально поширені схеми «осмислен-
ня» та «висвітлення», які базуються на 
розповсюджених та заідеологізованих 
уявленнях про суспільні відносини та 
світові процеси. У висвітленні полі-
тичних процесів домінує ліберальна 
ідеологія із її пропагандою західної  
ліберально-демократичної моделі та 
євроцентристським бачення суспіль- 
ного розвитку. Економічні проблеми 
найчастіше розглядаються через при-

зму «ринкового фундаменталізму» та 
неоліберальної риторики. Культурна 
складова сучасних монополізованих 
ЗМІ також підпорядкована принци-
пам «ринкової економіки», що при-
зводить до фактичної деградації цього  
напрямку комунікації разом із аудито-
рією, що її споживає.

Цей чинник підсилюється поточ-
ними тенденціями у розвитку сучас-
ної медіаіндустрії, які полягають в на-
ступному. Перед викликом Інтернету,  
який відвойовує в друкованих ЗМІ 
та телебачення все більшу аудиторію 
(вже зараз користувачами Інтернету 
є, наприклад, понад половини амери-
канців, японців та західноєвропейців,  
а в 2010 р. відсоток сягне 64 [9]), ці ме-
діа вдаються до розповсюдження т.зв. 
«практичних новин», скорочуючи об-
сяг міжнародної інформації, та збли-
ження т.зв. «якісної періодики» (тобто 
такої, яка вважається респектабель-
ною і має певну аналітичну складову) 
з бульварною пресою за рахунок все 
більшої розважальності та «скандалі-
зації» [10].

Сила ідеологічного впливу медіа- 
корпорацій знаходиться у прямій за-
лежності з їх комунікаційними мож-
ливостями, які використовуються, 
за влучним визначенням Е. Хермана  
та Н. Хомського, для «виробництва 
згоди» у суспільстві. Відсутність офі-
ційної цензури в рамках формальної 
демократії не означає, що не існує вза-
галі ніякої цензури [11]. «Контент», що 
постачається споживачу ЗМІ, прохо-
дить через розгалужену мережу філь-
трів, таких як ринковий стан компанії,  
особиста позиція власників, політич-
ні уподобання та загальна ідеологічна 
спрямованість, яку, як правило, важко 
локалізувати. Наприклад, як вказу-
ють ті ж автори, у Сполучених Штатах 
таким «метафільтром» була загальна 
«антикомуністична» позиція влади та 
крупного капіталу.
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Посилення впливу транснаціональ-
них корпорацій на визначення на-
прямків зовнішньої політики західних 
держав та у свою чергу їх визначальна 
роль у захисті міжнародних інтересів  
капіталу від можливих «антидемокра-
тичних» диспозицій у країнах третьо-
го світу, посилює зв’язок між «грома-
дянським суспільством» та західними 
державами. Цей феномен існував за-
вжди, але в епоху транснаціоналізації 
світової економіки, він набув небаче-
ного досі розмаху. Важливим для ро-
зуміння консолідації ключових захід-
них ЗМІ навколо політики їх урядів є 
концепція «структурної кризи полі-
тики», запропоноване І. Месарошем. 
Месарош розуміє під цим поняттям 
існування інституціоналізованого по-
літичного консенсусу, що виражається 
в нівелюванні різниці між ключови-
ми партіями та політичними діячами 
у визначальних напрямах суспільного 
розвитку [12]. «Структурна криза по-
літики» є результатом монополізації  
державного апарату представниками  
крупних транснаціональних корпора-
цій та фінансового капіталу, чиї інтер-
еси пов’язані з неоліберальними ре-
формами. Вочевидь, такий стан справ 
реплікується в ЗМІ, які ретранслюють 
цю єдність еліти та поширюють кон-
сенсус на все суспільство.

Тісне сполучення західних ЗМІ, 
ТНК та держав є очевидним, якщо 
звернутися хоча б до нещодавніх подій 
у світовій політиці. У це важко пові-
рити, але фактом є те, що «кожна ре-
дакторська стаття 175 газет, якими во-
лодіє голова News Corporation Руперт 
Мердок, товкла ту ж саму мантру у 
захист війни в Іраку» [13]. Як вказує 
Р. Бару, «стосунки між державами та 
медіа стають навіть більш небезпеч-
ними, якщо ці обидві грають в одну 
гру, що невипадково, та дотримуються 
однієї ідеологічної позиції» [14]. Так 
наприклад, Мердок є проізраільскі 

налаштованим, правим ідеологом, що 
підтримує західну агресивну політику  
в країнах третього світу. Таким чином, 
невипадково, що медіаімперія Мердо-
ка є рупором тих економічних та по-
літичних диспозицій, що характеризу-
ють його соціальну позицію.

Подібна єдність західних ЗМІ є 
характерною у тих питаннях, що сто-
суються нагальних потреб та інтере- 
сів політики «ядра» капіталістичної 
системи. Це стосується іранської, пів-
нічно-корейської проблеми, демоні-
зації політичних діячів, держав, ру-
хів, що знаходяться на іншому березі 
«вашингтонського консенсусу». Про-
веденню будь-яких військових кампа-
ній та здійсненню інших радикальних 
кроків завжди передувало «виробни-
цтво згоди», що відбувалося завдяки 
фальсифікації фактичних даних, де-
монізації країни-жертви та її лідерів, 
використанню відвертих ідеологічних 
штампів, таких як «війна цивілізацій», 
«міжнародний тероризм», «країни-із-
гої», «ісламській фашизм», «тоталіта-
ризм» тощо. Через панування медіа-ім-
перій у світовому медійному просторі, 
ті, кого стигматизують, не мають мож-
ливості виступати із спростуванням 
хибної та упередженої інформації. В 
цьому зв’язку повчальним є приклад 
роздутої з порожнього місця історії із  
виступом президента Ірану М.Ахма-
дінежада, в якій він нібито закликав 
«стерти Ізраїль з мапи світу». Насправ-
ді, як підтверджує стенограма його ви-
ступу, він казав про те, що «режим, що 
окупує Єрусалим має бути скинутий» 
[15]. Незважаючи на явне затьмарен-
ня змісту його висловлювання, ця 
вигадана фраза розійшлася по всім 
світовим ЗМІ, що було ефективно за-
стосовано для підігрівання антиіран-
ських настроїв у західного пересічного 
громадянина. Приклади нещодавніх 
пропагандистських заходів західних 
ЗМІ можуть бути продовжені нескін-
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ченно. Всі вони вказують на те, що 
плюралізм та свобода висловлювання, 
які зазвичай приписуються ЗМІ «де-
мократичного Заходу» є щонайменше 
перебільшенням. У питаннях, що ви-
значають ключові інтереси західних 
держав голоси монополізованих ЗМІ 
лунають в унісон. Ті, хто протестують 
проти «мейнстрімовської» точки зору 
завжди залишаються непочутими. Та-
ким чином, формальність «вільного  
статусу» ЗМІ – це лише «помилка ін-
терпретації», яку дозволяє собі лібера-
лізм, відокремлюючи публічну сферу 
від приватної. 

Ідеологічна репрезентація реаль-
ності та пропаганда проникає в будь-
які продукти, що мають справу з мо-
вою та візуальними образами. Роль 
мови, як маніпулятора свідомістю, 
постійно зростає, погрожуючи пере-
стрибнути відмітку «1984». Як і у часи 
«холодної війни», роль важкої артиле-
рії у цих питаннях бере на себе кіноін-
дустрія. Змінюються лише об’єкти іде-
ологічного викривлення, але їх зміст 
та спрямованість залишаються тими 
ж самими. У наш час головні ідеоло-
гічні фантазії Голівуду центруються 
навколо ісламської та терористичної 
загрози. Продовжується давня тради-
ція демонізації певних народів та кра-
їн. Серед нещодавніх прикладів поді-
бної «розважальної пропаганди» слід  
відзначити фільм «300 спартанців», в 
якому зображуються події, пов’язані 
із війною давньогрецьких держав про-
ти Персії (Ірану). У фільмі реалізована  
стандартна ліберальна дихотомія «сво-
бода-тиранія», в якій зрозуміло, хто 
поставлений на друге місце. Канський 
фестиваль 2007 року також відзначив-
ся показом «резонансного фільму» про 
вбивство колишнього співробітника 
ФСБ А. Литвиненка, в якому глядачі 
дізналися про «путінську диктатуру»  
та «криваві спецслужби», яких так за-
взято заздалегідь звинувачують захід-

ні ЗМІ у цьому злочині. 
Не вдаючись в інші прояви означе-

них вище тенденцій, треба зауважити, 
що монополізовані світові медіа пе-
ретворюються, або вже перетворили-
ся, у масштабну машину «фабрикації 
змісту», яка розростається за межі на-
ціональних держав та поглинає увесь  
світовий медійний простір. Створен-
ня нових комунікаційних технологій 
дозволяє забезпечувати небачену досі 
інтенсивність та частоту ідеологічно-
го потоку, що ллється на голови пере-
січних громадян. Навіть за наявності 
чинника інтерактивності, який дещо 
пом’якшує ситуацію, ще ніколи не іс-
нувала така потужна модель нав’язу-
вання консенсусу та легітимації існу-
ючого суспільного ладу, як зараз.

Джерела
1. Див: Keane J. Democracy and Civil 
Society. – London: Verso, 1988; Lewis 
P. (ed.) Democracy and Civil Society in 
Eastern Europe. – London, Macmillan, 
1992; Taylor C. Modes of Civil Society // 
Public Culture. – 1990. – № 3. – P. 95–
118; Putnam, R. Leonardi, R. Nanetti R.Y. 
Making Democracy Work. – Princeton: 
Princeton University Press, 1992; Diamond 
L. (ed.) Political Culture and Democracy 
in Developing Countries. – Boulder: Lynne 
Rienner, 1993; Kooiman J. (ed.) Modern 
Governance: New Government Social 
Interactions. – London, Sage Publications, 
1993; Gellner E. Conditions of Liberty: Civil 
Society and Its Rivals. – London, Hamish 
Hamilton, 1994; Salamon L.M., Anheier 
H.K. (eds.) The Emerging Nonprofit Sector.
– Manchester: Manchester University 
Press, 1996; Shils E., Grosby St. The Virtue
of Civility: Selected Essays on Liberalism, 
Tradition, and Civil Society - London Yale 
Press, 1997. Salamon L.M., Anheier H.K., 
List R., Toepler S., Sokolowski S.W., et al. 
Global Civil Society: Dimensions of Non-
Profit Sector. – Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1999; Ottaway M., 
Carothers T. (eds.) Funding Virtue: Civil 
Society Aid and Democracy Promotion. 
– Washington: Carnegie Endowment 



26

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Форум № 1 (4) / 2007

for International Peace, 2000; Lewis D., 
Wallace T. (eds.) New Roles and Relevance: 
Development NGOs and the Challenge of 
Change. – Connecticut: Kumarian Press, 
2000; Nelson, P. Whose Civil Society? Whose 
Governance? Decisionmaking and Practice 
in the New Agenda at the Inter-American 
Development Bank and the World Bank 
// Global Governance. – 2000. – № 6. – P. 
417-430; О свободе. Антология мировой 
либеральной мысли (I половины XX 
века). – М.: Прогресс – Традиция, 2000; 
etc. Критичний аналіз цього підходу див: 
Валюженич А. Американский либера-
лизм: иллюзии и реальность. – М.: Наука, 
1976; Рормозер Р. Кризис либерализма: 
Пер. с нем. – М.: Ин-т философии РАН, 
1996; Панарин А. С. Искушение глоба-
лизмом. – М. Русский Национальный 
Фонд, 2000; Заблоцький В. Лібералізм: 
ідея, ідеал, ідеологія. – Донецьк: Янтар, 
2001; Quill L. Liberty after Liberalism: Civic
Republicanism in a Global Age, London Yale 
Press, 2005
2. White G. Civil Society, Democratization 
and Development // Luckman R., White G. 
(eds.) Democratization in the South: The
Jagged Wave. – Manchester, Manchester 
University Press, 1996. – P.182; see also: 
Almond G., Verba S.; ‘The Civic Culture:
Political Attitudes And Democracy in Five 
Nations. – Thousand Oaks and London:
Sage 1989; Fowler R.B. American Political 
Thought Since the 1960s. – Lawrence:
University Press of Kansas, 1999.
3. McQuail, Denis. McQuail’s Mass Com-
munication Theory. – London: Sage, 2000.
– 206-211; see also: Stainberg C. The Mass
Communicators. – Westport: Greenwood 
Press, 1958; Graber D.A. (ed.) Media Power 
in Politics. – Washington: CQ Press, 1984; 
Golding P., Murdock G., Schlesinger P.  
(eds.) Communicating Politics. – Leicester: 
Leicester University Press, 1986; King A. 
Postmodern Political Communication. 
– London: Praeger, 1992; Anderson A. 
Media, Culture and the Environment.  
– London: UCL Press, 1997; McNair B. An 
Introduction to Political Communication. 
– London and Ney York: Routledge, 1999; 
Starr P. The Creation of the Media: Political

Origins of Modern Communications. –  
New York: Basic Books. 2004 etc. Критич-
ний аналіз цього підходу див: Москвичев 
Л. Н. Теория «деиделогизации»: иллюзии 
и действительность (Критические очер-
ки об одной модной буржуазной концеп-
ции). – М.: Мысль, 1971.
4. Див: Blogging ‘Set to Peak Next Year’ 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/
6178611.stm
5. McChesney W.R. Global Media, 
Neoliberalism, and Imperialism // Monthly 
Review, 2001. - V. 52. – №. 10. – 139-154
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Time_
Warner; http://en.wikipedia.org/wiki/
Bertelsmann_AG; http://en.wikipedia.org/
wiki/CBS_Corporation; http://en.wikipe-
dia.org/wiki/News_Corp; http://en.wiki- 
pedia.org/wiki/Lagard%C3%A8re_Group; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Viacom; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vivendi_SA; 
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar-
?action=getcompany&CIK=0000040545&- 
owner=include&count=40; http://www.
sony.net/SonyInfo/CorporateInfo/
7. McChesney W.R. Op.cit.
8. Ibid.
9. Heng S. Media Industry Facing Biggest 
Upheaval Since Gutenberg / Frankfurt 
am Main: Deutsche Bank Research, 2006. 
– P.4-5.
10. Фостер Г. Якісні медіа через призму 
американського і японського досвідів 
// http://www.mediakrytyka.info/?view-
=275
11. Див: Herman S.E., Chomsky N. Manu-
facturing Consent. – New York: Pantheon 
Books, 1988.
12. Mészáros I. The structural Crisis of
Politics // Monthly Review. – 2006. – Vol. 58. 
№ 4. – P.91-123
13. Baroud R. Murdoch Almighty: When 
the Public Loses Opinion. –http:// 
w w w. g l o b a l re s e arc h . c a / i n d e x . php ? 
context=va&aid=3255
14. Ibid.
15. Norouzi A. “Wiped Off The Map” 
– The Rumor of the Century http://www. 
g l o b a l r e s e a r c h . c a / i n d e x . p h p ? 
context=va&aid=4527



27

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Ігор Гаврада

Ігор Гаврада
E-mail: igor_gavrada@mail.ru

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ 
ТА МАС-МЕДІА

Відкритому демократичному 
суспільству притаманна про- 
зорість діяльності державних, 

політичних, економічних інституцій 
та процесів перш за все для широкого 
кола громадян. Кожен індивід, само-
утверджуючись як діяльний громадя-
нин, має змогу в той чи інший спосіб 
скористатися своїм правом на активну 
участь у громадському та політично-
му житті своєї країни. Однією із умов 
подібної громадянської активності 
безсумнівно є можливість своєчасно 
отримувати якомога повнішу, об’єк-
тивну та різносторонню інформацію 
про актуальні суспільні проблеми. Чи 
не основним засобом забезпечення 
цієї потреби, є безперешкодне функці-
онування інституту вільних незалеж-
них мас-медіа. 

Звідси щодо мас-медіа застосову-
ють такі епітети як “четверта влада”, 
“великий арбітр”, “сторожові пси де-
мократії”, “очі та вуха суспільства”. 
Очевидно, що ці формулювання по-
кликані підкреслити особливе значен-
ня, яке надається ЗМІ у забезпеченні  
демократичного функціонування сус-
пільних інститутів. Як зазначають до-
слідники, словосполучення “четверта 
влада” хоча і метафоричне, але небез-
підставне і опирається на факти сут-
тєвого впливу ЗМІ на суспільну сві-
домість та можливості нав’язування 
ними своєї волі не лише суспільству, а 
й трьом класичним гілкам державної 

влади [6, с. 122]. З іншого боку, не всі 
науковці погоджуються із подібним 
трактуванням мас-медіа. Наприклад, 
О. Гриценко обґрунтовує думку про те, 
що оскільки журналістика, на відміну 
від владних структур, не керує сус-
пільством, не видає законів, підзакон-
них актів та інших нормативних до-
кументів і не вирішує судових справ,  
то вживання терміну “четверта влада” 
відриває журналістів від справжнього 
покликання – ролі посередників між 
суспільством в цілому, громадськими 
організаціями та окремими грома-
дянами і державою, політичними та 
владними структурами. Тому вживан-
ня згаданої метафори лише дезінтегрує 
журналістів, заважає здійсненню їхніх 
професійних обов’язків [2, с. 38]. 

Однак, незважаючи на деталі, із по-
дібних наукових дискусій можна ви-
нести принципове зауваження – у су-
часних демократичних суспільствах 
роль ЗМІ виходить далеко за рамки 
звичайного політичного інформуван-
ня, коментування і обговорення. У 
одній із резолюцій Ради Європи зафік-
совано такий принцип: “Підтримання 
й розвиток справжньої демократії по-
требує існування та зміцнення вільної, 
незалежної, плюралістичної та від-
повідальної журналістики” [9, с. 30]. 
Тобто, у відкритому суспільстві преса 
має бути вільною, саме вона має за-
безпечувати прозорість державних, 
політичних, економічних та культур-
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них інституцій для громадянського  
суспільства – в цьому і полягає уні-
кальність та винятковість ролі засобів 
масової інформації у демократичній 
державі. Звертає на себе увагу і той 
факт, що вільна преса та демократичне 
суспільство взаємно впливають один  
на одного: свобода слова допомагає 
утвердженню відкритого демократич-
ного суспільства, а останнє, у свою 
чергу, забезпечує подальший розвиток 
і гарантії свободи ЗМІ [5, с. 13].

Справді, досвід провідних демо-
кратичних країн засвідчив, що ЗМІ 
стали не тільки впливовим актором 
політичних процесів, а й одним із най-
важливіших інструментів реалізації  
цілей суспільного прогресу. Очевидно, 
що і Україна не може претендувати на 
лаври виняткового виключення із сві-
тових, а особливо із тенденцій суспіль- 
но-політичного розвитку притаманних 
посткомуністичним країнам. Однак, 
українським мас-медіа властиві певні  
особливості їхньої ролі у політиці, їх-
ніх стосунків із структурами держав-
ної влади. 

Передусім звертає на себе увагу  
суттєва невідповідність процесів у сис- 
темі “ЗМІ – влада” загальновизнаним 
стандартам, що напрацьовані у полі- 
тичній практиці розвинутих демокра- 
тій та зафіксовані у численних між-
народних нормативно-правових до-
кументах. Наприклад, в західній полі-
тичній практиці розповсюджена аксіо- 
ма, що роль засобів масової інформації  
полягає не в тому, щоб виступати про-
ти уряду, але бути відносно нього кри-
тично налаштованими і представляти 
собою вершину громадської критич-
ної оцінки того, що роблять державні 
структури [11, с. 23]. Однак, як зазна-
чає О. Стадніченко, в Україні й досі  
бракує розуміння суспільством і са-
мою владою того факту, що ЗМІ повин- 
ні бути демократичною противагою 
офіційній владі і самі офіційні кола  

повинні бути зацікавлені у становлен-
ні незалежної інформаційної системи в  
державі. Доводиться констатувати, що 
“українське суспільство, як і більшість 
пострадянських суспільств, і досі не 
спромоглося здолати тих позицій, які 
були проголошені ще Леніним і які спо-
відувались протягом всього радянсь- 
кого періоду щодо засобів масової ін-
формації як “...засобу ідейно-політич-
ної боротьби, управління і пропаган-
ди, що здійснює вплив на поведінку 
людей і залежить від матеріально-фі-
нансового забезпечення...” [10]. І хоча з 
категоричністю цього висновку можна 
сперечатися, але неспростовним зали-
шається факт – трансформаційні про-
цеси у сфері політики органів дер-
жавної влади стосовно мас-медіа і до 
сьогодні не увінчалися остаточним і 
незмінним створенням демократичної 
моделі взаємин між ними.

Розглядаючи систему відносин “ЗМІ 
– влада” з точки зору суспільно-полі-
тичних трансформацій, можна помі-
тити, що мас-медіа в процесі переходу 
від тоталітарного (авторитарного) сус-
пільства до демократичного змінюють 
свій статус. Так, в умовах недемокра-
тичних політичних режимів вони ви-
ступають радше у ролі допоміжного 
засобу влади, такого собі “пропаган-
дистського механізму”, що поклика-
ний лишень доносити до населення не-
обхідну владній верхівці інформацію. 
При демократичному ж політичному 
режимові ЗМІ схильні набувати ознак 
владної суб’єктності, тобто вони пере-
творюються на один із впливових цен-
трів спершу соціальної, а відтак і полі-
тичної влади. Науковці вважають, що 
незворотності цього процесу сприяє 
те, що засоби масової інформації разом 
із системою державного управління  
складають дві рівнозначні, але проти-
лежні сторони механізму управління 
громадянським суспільством [12, с. 5]. 
Тобто, мас-медіа та органи державної  
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влади, здійснюючи діяльність відпо-
відно до свого прямого призначення 
(відповідно, інформування та управ-
ління), в різний спосіб чинять суттє-
вий вплив на функціонування інших  
суспільних інституцій. 

Поряд з цим у перехідних суспіль-
ствах відмічається певний елемент ан- 
тагоністичності у відносинах між вла-
дою та ЗМІ. Причиною цього є те, що 
порушення статусу держави як єди-
ного політичного гравця та в умовах  
зростаючої поліцентричності полі 
тичних впливів цілі засобів масової  
інформації й державної влади періо-
дично змінюються, стаючи протилеж-
ними, внаслідок чого “взаємодія між  
державою та мас-медіа як суспільно-
політичними інститутами здійсню-
ється переважно у формі соціального 
конфлікту” [12, с. 5]. Віддаючи належне 
такому погляду, на нашу думку, все ж 
таки слід чітко розмежовувати вну-
трішні причини подібних конфліктів:  
одна справа, коли вони виявляються 
як неминучий, однак порівняно без-
печний наслідок іманентної несуміс-
ності функціонально-статусних ролей, 
зовсім інша – коли в основі конфлік-
ту лежить намагання однієї із сторін  
(а це переважно влада) підпорядкува-
ти собі іншу через принципову зміну 
основних засад відносин між ними, що 
може призводити до нанесення шкоди 
здійсненню політичних прав та свобод.  
Аналізуючи українські реалії крізь цю 
призму можна побачити, що численні 
факти вказують на домінування про-
тягом останнього десятиліття другого 
типу взаємодії між владою та ЗМІ. 

У демократичному суспільстві при-
пускається, що усі суспільні інституції 
(й передусім державні) повинні бути 
ідеальними, нейтральними та безосо-
бовими механізмами, призначеними 
для регулювання певних аспектів со-
ціального, економічного й політично-
го життя. Але, в реальному житті вони  

“не захищені від безглуздя, некомпе-
тентності, скупості й аморальності” [1, 
с. 12]. При цьому науковці вказують, 
що чи не єдиним шляхом зменшення 
таких недоліків виступає перетворен-
ня цих інституцій в об’єкти публіч-
ного контролю, тобто існує необхід-
ність надати пересічним громадянам 
можливість отримувати інформацію 
про спосіб їх функціонування з тим, 
щоб наділити громадськість правом 
оцінювати ефективність діяльнос-
ті інституцій [1, с. 12]. Саме в цьому і 
полягає суть відкритості діяльності 
політичних організацій та органів дер-
жавної влади. У демократичних краї-
нах влада зобов’язана виконувати чіткі 
та зрозумілі процедури інформуван-
ня громадян про свою діяльність і ви-
користовувати механізми залучення 
громадськості до формування держав-
ної політики та до оцінювання якості 
її реалізації. Натомість інформацій-
на закритість органів влади є однією 
з ключових причин виникнення ко-
рупції, проведення неефективної по-
літики, відчуження можновладців від 
громадян [4, с. 5]. 

Якщо застосувати вищенаведені ви-
моги до українських реалій, то не ви-
кликає суттєвих заперечень думка про 
те, що державна влада та її інститути 
є надзвичайно непублічними. Тобто,  
як зазначає О. Долженков, можна чітко 
ідентифікувати лише вимоги до вла-
ди та її реакції у вигляді прийнятих 
рішень. Все, що відбувається навколо 
процесу прийняття рішень, особливо 
виконавчою гілкою влади та главою 
держави, дуже часто є “чорною скринь-
кою” як для дослідника, так і для ши-
рокої громадськості [3, с. 217]. В цьому 
зв’язку, не складають виключення і за-
соби масової інформації, які з огляду 
на закритість політичної діяльності не 
здатні повноцінно виконувати функції 
контролера влади. Іншими словами, 
підкилимний характер здійснення по-
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літики вимагає відповідної зміни міс- 
ця і ролі мас-медіа. Незалежні за ре-
альним статусом та об’єктивні у своїй 
інформаційній політиці ЗМІ за визна-
ченням не можуть бути сумісними з 
політичним режимом, якому властиві 
окремі недемократичні риси, так само 
як із авторитарними методами управ-
ління. Дослідники зазначають, що по-
збавляючись структур, які спроможні 
контролювати її діяльність, влада (або 
певна частина політичної чи держав-
ної еліти) створює тим самим сприят-
ливі умови для свого самозбереження 
[7, с. 8]. Однак, у випадку систематич-
ної практики замовчування у ЗМІ 
“незручних” тем, нез’ясованим зали-
шається питання про рівень відповід-
ності приховуваних від громадськості 
аспектів діяльності владних органів чи 
то національним інтересам України, чи 
загальнодемократичним стандартам. 
Намагаючись знайти відповідь, слід 
враховувати, що, зазвичай, інформа-
ційному остракізму піддаються події, 
що не корелюються із вимогами наці-
онального інтересу, політичної поряд-
ності чи навіть законності, або можуть 
(на думку державних очільників) нега-
тивно вплинути на соціально-політич-
ну стабільність. В цьому контексті в 
Україні, на наш погляд, проглядаєть-
ся певна закономірність у відносинах 
влади та мас-медіа: судячи з того в 
яких об’ємах (або наскільки неуперед-
жено) висвітлюються певні теми (про-
цеси, явища, особи) можна судити про 
те, наскільки державна влада зацікав-
лена в донесенні до громадян об’єк-
тивної інформації, і, звідси, яким чи-
ном і в якому напрямку намагається 
формувати громадську думку та свій 
образ в ній. 

Різноманіття фактів, що свідчать 
про закритість влади від суспільства та 
мас-медіа, настільки велике, що нами 
не вбачається за доцільне наводити їх 
всі. Однак, виокремимо один вельми 

показовий момент, який унаочнює як 
звичний підхід державних структур до 
роботи із ЗМІ, так і стійкість недемо-
кратичних форм взаємодії. Протягом  
2004 р. у т.зв. президентський пул 
(група журналістів, що за державний 
рахунок супроводжує Президента чи 
інших урядовців у візитах за кор-
доном) не допускалися журналісти 
справді опозиційних ЗМІ чи таких, що 
отримали цей статус через критичне  
ставлення до тодішнього керівництва 
держави. Серед них зокрема були: те-
леканали “5 канал”, “Тоніс”, ТРК “Ера”, 
газети “Дзеркало тижня” та “Свобода”, 
Інтернет-видання “Українська правда”  
тощо. Але, як зазначається у звіті укра-
їнських правозахисних організацій, у 
2005 р., коли “до влади прийшов інший 
Президент, ситуація помінялася з точ-
ністю до навпаки – тих почали брати, 
а інших – ні” [8, с. 119]. 

Справді, протягом 2005 – 2006 рр. 
виявилося, що “нові” державні кер-
маничі, незважаючи на проголошені 
гасла та т.зв. “постпомаранчевий” по-
літичний формат, на жаль, не змогли  
відмовитися від усіх недемократичних 
принципів взаємодії влади та медіа, 
що практикувалися попереднім режи-
мом. По-перше, політичний скандал  
влітку 2005 р. навколо словесних образ 
президента В. Ющенка на адресу жур-
наліста, котрий висвітлив не вельми 
приємні сторони приватного життя 
його сина, на нашу думку, може свід-
чити як про недостатню вкоріненість у 
свідомості вітчизняних політиків аксі-
оми щодо звужених рамок приватнос-
ті для публічних осіб, так і про неви-
корінну звичку неадекватно реагувати 
на гостру критику. По-друге, попри за-
віряння про невідворотність покаран-
ня осіб, котрі вчиняють проти жур-
налістів протиправні дії, у подібних 
випадках як суб’єкти української полі-
тики, так і правоохоронні органи як і 
раніше схильні занадто сильно зважа-
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ти на політичні обставини, ігноруючи 
правову складову. Наприклад, у нападі 
народного депутата О. Калашнікова на 
журналіста та оператора телекомпанії 
СТБ у липні 2006 р., недвозначно про-
глядається перешкоджання законній 
професійній діяльності журналістів, за 
яке передбачені конкретні покарання, 
викладені у 171 статті Кримінального 
кодексу. Але, незважаючи на суттєвий 
суспільний резонанс, обіцянки одно-
партійців згадуваного нардепа пока-
рати колегу вилученням із лав фракції, 
завіряння компетентних органів дати 
адекватну оцінку протиправним діям 
ця справа не отримала свого логічно-
го ані політичного, ані правового, ані 
судового завершення до цих пір. І, по-
третє, навіть беручи до уваги прикла-
ди якісного підвищення рівня свободи 
слова, більш ніж п’ятиразове зменшен-
ня зафіксованих фактів цензури та 
тиску на мас-медіа, варто зазначити, 
що залишається в силі сприйняття по-
літичними акторами засобів масової 
інформації насамперед як інструмен-
тів політичного впливу, а не як інсти-
туту інформування та суспільного 
контролю. 

Напевне суть останнього тверджен- 
ня у поєднанні із тим фактом, що по-
маранчева влада протягом півтора 
року так і не спромоглася принципо-
вим чином змінити систему здійснен-
ня державної влади так, щоб повернен-
ня до старих методів управління стало  
неможливим, а також не створила на-
дійних правових та інституційних га-
рантій унеможливлення маніпуляцій 
над/в ЗМІ, дає підстави стверджувати 
про зростаючі ризики для свободи сло-
ва. В Україні мас-медіа і сьогодні ви-
конують невластиву їм роль складової  
частини “політичного капіталу”, тобто 
кожен більш або менш значимий полі-
тик намагається обзавестися кількома 
“ручними” мас-медіа для підвищення 
власної значимості та впливу.

Таким чином, можемо зробити на-
ступні висновки. Оскільки в Україні 
демократична модель суспільно-полі-
тичного устрою закріпилася не оста-
точно, то взаємовідносини в системі 
“ЗМІ – влада” вибудовуються в рамках 
недемократичних координат. З огля-
ду на тенденції останніх років можна 
стверджувати, що якісні демократичні 
перетворення в інформаційній сфері 
проходять дуже повільними темпами,  
а іноді спостерігається відхід від світо-
вих тенденцій розвитку мас-медійного 
сектору. Досить часто українські ЗМІ 
використовуються не за своїм осно-
вним призначенням – об’єктивне і не-
упереджене інформуванням – а в суто 
пропагандистських цілях. Щоб уник-
нути звинувачень демократичної гро-
мадськості та закидів світової спіль-
ноти на адресу нашої держави щодо 
існування тиску на свободу слова, по-
літичному керівництву України, яке  
відповідає за розвиток інформаційної 
сфери слід не тільки і не стільки сер-
йозно переглянути основні принципи 
та підходи державної політики щодо 
діяльності засобів масової інформації 
в Україні, а послідовно дотримуватися 
прозорих і демократичних правил вза-
ємодії із медіа.
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ЗАСОБИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ 
ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ 

АСПЕКТИ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ

Останнім часом проблема 
впливу електронних ЗМІ на 
індивідуальну та масову сві-

домість, на політико-ідеологічну сферу 
та психіку людини набуває все біль-
шого значення. З розвитком інформа-
ційних технологій різко зросли мож-
ливості впливу на свідомість людини 
та маніпулювання нею. Переконання, 
навіювання, повторення, маніпулю-
вання, зараження, підкорення приму-
шуванню, реклама, пряме навіювання, 
візуальне мистецтво, візуальний фон 
середовища, ефективно формуючі за 
допомогою технологій віртуальної ре-
альності (ВР), – ось лише кілька при-
кладів подібного впливу. 

Візуальні системи залучають сучас-
ну людину в світи, які не тільки опти-
мізують її життя (корисна інформація, 
допомога в знятті напруги та стресів,  
можливість реалізувати свої бажання 
тощо), але й руйнують її психіку. Саме 
в рамках візуальних систем людина  
отримує легкий доступ до деструк-
тивних для психіки подій та сюжетів.  
Все більше занурюючись у віртуальну 
реальність, сучасна людина не замис-
люється, до чого це може призвести. 
Дослідження показують, що особливо 
велика роль електронних ЗМІ в пере-
хідні періоди суспільного розвитку,  
оскільки без їх активної діяльності 
неможливо змінити політичну свідо-
мість, ціннісні орієнтації і цілі широ-
ких верств населення і добитися ма-

сової підтримки політики соціальних 
перетворень. Безпосередніми носіями 
і розповсюджувачами знань та іншої 
політично важливої інформації, без 
сумнівів, є електронні ЗМІ.

Разом з цим, людина безповоротно 
вступає в інформаційну еру. Вага ін-
формаційної економіки стрімко зрос-
тає, і її доля, виражена в сумарному 
робочому часі, для економічно розви-
нутих країн вже сьогодні складає 40  
– 60 % і очікується подальше зростан-
ня. Серед потреб, які задовольняють- 
ся в процесі масової комунікації, осо-
бливо виокремлюються потреби в ін-
формації, афіліації, в самоствердженні, 
в самореалізації, в релаксації і потреба 
у вирішенні конкретних практичних 
проблем. Саме тому електронні ЗМІ, 
а під ними розуміють телебачення та 
Інтернет, – як ніякий інший комутатор 
здійснює вплив на психіку людини, на 
формування політичних ідеалів.

Загальною тенденцією розвитку су-
часної цивілізації є зростаючий вплив 
телебачення як найбільш привабли-
вого засобу отримання політичної та 
іншої інформації і відносне послаблен-
ня впливу на населення друкованої 
продукції та радіопередач. Так, напри-
клад, у ФРН громадяни витрачають у 
5,3 рази більше часу на перегляд те-
лепередач, ніж на читання газет. До 
того ж телебачення лідирує серед ін-
ших ЗМІ за силою впливу переконан-
ня та довіри громадян, оскільки люди 



34

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Форум № 1 (4) / 2007

схильні більше вірити побаченому, ніж 
почутому чи прочитаному. Остання 
обставина підвищує ефективність 
впливу телебачення як засобу масової 
інформації на формування політич-
них ідеалів населення. Секрет такого 
швидкого поширення цього засобу ін-
формації обумовлений наступним: по-
перше, телепередачі найбільш прості 
для сприйняття (книжка, газета вима-
гають певного рівня грамотності); по-
друге, вони створюють ефект особис-
тої присутності під час події; по-третє,  
на думку психологів, до 40% всієї чут-
тєвої інформації про навколишній світ 
людина отримує за допомогою зору.  
Зоровий ряд переважно не вимагає 
вербального опису. Інформація, яку 
отримує глядач, носить значною мірою 
цілісний, образний характер, а тому є 
доступною. За словами М. Рокара, «на 
відміну від друкованого і навіть усно-
го слова, зоровий образ не потребує 
пояснень чи суджень. Спеціалісти 
стверджують: побачене складає більше 
половини того, що збереже в пам’яті 
телеглядач, а почуте – дещо менше по-
ловини». [2] Такий висновок підтвер-
джують численні опитування. В якості  
прикладу можна привести одну із пе-
редвиборчих кампаній США. Тоді ви-
борці – радіослухачі фактично відда-
ли свої голоси Р. Діксону, в той час як  
виборці – телеглядачі надали перевагу 
Д.Кеннеді. В результаті саме погляди 
виборців – телеглядачів виявились ви-
рішальними – ваги схилились на ко-
ристь Кеннеді, який до цього йшов нога  
в ногу зі своїм опонентом [10, – С. 161].

За словами А. Єгорова, «однією з 
головних помилок минулого стала 
недооцінка нової тенденції – персо-
ніфікації політики і політиків за до-
помогою телебачення. Сьогодні люди 
дізнаються не тільки про теоретичні  
постулати того чи іншого політично-
го об’єднання, але й образ його лідера: 
їх цікавлять його погляди, характер,  

спосіб життя тощо. Телебачення дозво-
ляє персоніфікувати політику, сприяє 
створенню нового, публіцистичного  
вигляду того чи іншого політика. Від 
уміння триматися, виступати, вести 
дискусію, спілкуватися з глядачами 
багато в чому залежить доля політика і 
його партії. Усвідомлюючи це, політи-
ки шукають нові шляхи спілкування з 
телебаченням і пресою: влаштовують 
прес – конференції, інтерв’ю, бесіди на  
телеекрані, намагаються оволодіти се-
кретами і законами телевізійної публі-
цистики. По суті, у сучасного політика 
з’явилась нова сфера діяльності – робо-
та із ЗМІ, і насамперед з телебаченням. 
В політику впроваджується лексика, 
прийнята в ЗМІ, там народжуються  
нові терміни. Крім того, завдяки вза-
ємодії журналіста і політика з’явився 
новий тип телевізійного інформатора, 
який володіє великим впливом, а ча-
сом і політичною владою, що нерідко 
схиляє його до використання пере-
ваг своєї телепрофесії у власних інте- 
ресах» [3, – С. 12].

За даними досліджень, лише 5% на-
селення не дивляться ТБ взагалі. При 
цьому інформаційні програми див-
ляться 65% від кількості опитаних.  
Прихильники художніх фільмів по-
сіли друге місце – 55%, розважальні 
програми дивляться 37% телегляда-
чів. Іншими словами, телебачення по-
криває практично всю країну, і при  
цьому інформаційні програми, через 
які можна здійснювати вплив на по-
ведінку виборців, користуються най-
більшою популярністю. Якщо додати 
й ту обставину, що найбільш повне  
охоплення території України мають 
три канали – Інтер, 1+1, 5 канал, то 
стає очевидним яким потужним засо-
бом впливу є телебачення в сучасній 
Україні.[2, – С. 45]

Основним видом присутності ін-
формації про кандидата на телебаченні 
є відеоролик, який присвячується за-
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звичай певному кандидату. Це корот-
кий фільм, виконаний за допомогою  
відеокамери чи на кіноплівці. В тако-
му ролику виборці бачать своєрідний 
міф, який ретельно формується навко- 
ло кандидата під час виборчої кампа-
нії. Тривалість ролика складає пере-
важно від 15 до 60 секунд, хоча окре-
мі кліпи тривають до кількох хвилин.  
Стандартна тривалість відеоролика 
– 30 секунд. Вважається, це і є опти-
мальний час для сприйняття телегля-
дачем реклами і першого осмислення 
її змісту чи цільової спрямованості. 
Спеціалісти стверджують, що 60-ти 
секундний відеокліп має бути осо-
бливо якісним, щоб утримати увагу 
телеглядача, оскільки відомий психо-
логічний фактор сприйняття – людина 
дивиться рекламу з безпосереднім ін-
тересом 5 – 10 секунд. Далі відбуваєть- 
ся внутрішня оцінка побаченого: при-
йняття (позитивна оцінка) чи непри-
йняття (негативна оцінка) реклами.  
На думку науковців, найбільш ефек-
тивним матеріалом для пропаганди, 
який використовують на телебаченні в 
ході передвиборчої кампанії, є не тіль- 
ки розміщення готового відеоролика, 
навіть зробленого на високому профе-
сійному рівні, а такі форми передви-
борчої агітації на ТБ, як: 

- короткий динамічний виступ 
кандидата в прямому ефірі з можли-
вістю відповідей на питання телегля-
дачів;

- участь в програмі популярного 
тележурналіста (інтерв’ю, діалог);

- виступ відомих осіб чи цілих 
груп і колективів виборців в підтрим-
ку кандидата;

- іміджеві фільми про політиків;
- виступ естрадних зірок на під-

тримку кандидата [9, – С. 171].
У виступах на телебаченні виграє 

той, хто бере не кількістю, а найвищою 
якістю, підготовкою, вмінням вести 
публічну дискусію, розробити і зберег-

ти свій імідж впродовж всієї кампанії. 
Саме тому сьогодні вміння триматися 
перед камерою, відразу відповідати на 
запитання журналістів, «вміння пода-
ти себе з екрану» є одними із важли-
вих особистісних якостей кандидата 
необхідних, щоб завоювати прихиль-
ність виборців. Кандидати, які висту-
пають по телебаченню, повинні відчу-
вати межу, міру в політичній рекламі,  
добиваючись інтелектуального і емо-
ційного завоювання телеглядача. Для 
прикладу суттєвої різниці реклами від 
справжнього мистецтва переконання  
можна навести промови Цицерона, 
після яких люди вигукували: «Як гарно 
він говорить!», і промови Демосфена, 
вислухавши які народ вимагав: «Веди 
нас в бій!» [9, – С. 181].

Слід відзначити, що сучасні елек-
тронні телекомунікації сприяють фор-
муванню такої високо цінної якості 
ЗМІ, як інтерактивність. Інтерактивні 
передачі і матеріали викликають під-
вищений інтерес у слухачів, читачів і  
глядачів, дозволяючи їм особисто бра-
ти участь у формуванні того чи іншого 
політичного ідеалу. Будь-яка темати-
ка, що приваблює увагу суспільства,  
слугує предметом обговорення на чис-
ленних телеконференціях чи в нови-
нах Інтернету. Списки поширення по-
дібних тематичних телеконференцій 
функціонують в Інтернеті безперервно 
і в небачених досі масштабах. В окре-
мих випадках вони здатні підмінити 
ЗМІ. Так сталося в 1991 році в Росії  
під час серпневого путчу. Хоча путчис-
там була введена цензура, Інтернет не 
контролювався. Користувачі комп’ю-
терних сіток в СРСР за власною волею 
виконували функції, притаманні ЗМІ,  
інформуючи вітчизняних та зарубіж-
них учасників телеконференцій про 
події, які відбулися з більшою опера-
тивністю і користувались насамперед 
більшою довірою, ніж офіційні цензур-
ні інформаційні служби. Характерно,  
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що міра довіри населення до інформа-
ції, яка розміщена в Інтернеті чи роз-
повсюджена традиційними ЗМІ, одна-
кова. Мабуть, Інтернет зобов’язаний 
такою довірою саме ЗМІ, з якими його 
часто ототожнюють. Дійсно, на дум-
ку пересічного громадянина, Інтернет 
мало чим відрізняється від ЗМІ, тим 
більше, що останні із задоволенням на-
дають бажаючим доступ до інформації  
з допомогою Інтернету [8, – С. 174].

Однак, в мережі Інтернет користу-
вач отримує можливість доступу до 
різних інформаційних серверів цієї сіт-
ки. У мережі відсутній будь-який ке-
рівний чи контролюючий орган: шлях 
будь-якого повідомлення формується 
випадковим чином. Відповідальність 
за розміщену в Інтернет інформацію 
фактично не несе ні автор, часто ано-
німний, ні провайдер. Ніхто не несе  
відповідальності і за спроби несанкці-
онованого доступу до сіткових інфор- 
маційних ресурсів. Всі питання захис-
ту власної інформації відносяться до 
компетенції користувача [1, – С. 58].

В цілому, телебачення і комп’ютер-
на сітка, будучи включеними в загаль- 
ну систему пропагандистської оброб-
ки населення в процесі формування 
політичних ідеалів, все масштабніше 
і різноманітніше використовуються в 
інтересах політиків, які маніпулюють  
поглядами населення. Ні один серйоз-
ний політик сьогодні не може ігнорува-
ти чи недооцінювати характеру і змісту  
ЗМІ. Більш того, їх пряма участь стає 
нерідко вихідним пунктом здійснення 
тієї чи іншої акції психологічної війни, 
пропагандистської кампанії. Пряме ж  
використання ЗМІ в цілях формуван-
ня політичних ідеалів здійснюється 
чисельними центрами і обширним 
апаратом, розгорнутим в розвинутих 
країнах. Ціль ЗМІ – переконати людей 
в їх особистій зацікавленості в нових 
політичних ідеалах, перетворити су-
противника в союзника [3, – С.12].

Отже, використання мережі Інтер- 
нет, як виду виборчої технології, по-
дібне світовому океану інформації, не 
стихійної, а структурованої і впоряд-
кованої, яка підкоряється найпередо-
вішим в світі законам і нормам інфор-
маційного права є неоднозначним. За 
словами «Нью – Йорк Таймс», електро-
нні сторінки перетворились у новий 
засіб, з допомогою якого кандидати 
можуть донести свої ідеї до аудиторії 
настільки широкої, яку їм ніколи не 
вдавалося збирати в ході передвибор-
чих поїздок країною. «Виставляючи на 
веб-сайтах все – від дитячих фотогра-
фій, як це зробив Дж.Буш, до улюблених 
біблійних сюжетів, кандидати викорис-
товують Інтернет в якості віртуального 
відпочинку біля каміну з тим, щоб ви-
борці відчули, що перед ними такі ж 
прості люди, як і вони», – пише газета.

Слід виокремити і наступні аспек-
ти, які роблять Інтернет одним із ефек-
тивних каналів розповсюдження полі-
тичної реклами певного кандидата:

- Інтернет працює 24 години на 
добу, тобто протягом цього часу всі за-
цікавлені можуть отримати вичерпну 
інформацію про власного кандидата;

- Інтернет забезпечує можли-
вість прямої і непрямої агітації за кан-
дидата;

- в Інтернеті зміст інформації 
про кандидата може змінюватись в за-
лежності від необхідності стільки ра-
зів, скільки потрібно: жодна інша ре-
клама не має такої гнучкості в наданні 
інформації;

- в Інтернеті можуть бути вико-
ристані кольорові зображення і звуко-
ве оформлення, що дозволяє отрима-
ти більш інформативне уявлення про 
кандидата;

- Інтернет дозволяє «включити» 
виборців в безпосередню взаємодію із 
самим кандидатом. 

В Інтернет-мережі інформацію про 
кандидата можна подивитися у вигля-
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ді тексту, прослухати в аудіо формі, 
записати у вигляді файлу і відтворити 
пізніше, подивитися у вигляді якісно-
го відеоролика. На практиці доведено, 
що веб-сайти є ефективним засобом 
донесення до виборців ідей, а також 
утримання їх уваги. Експерти вибор-
чих кампаній в стані зайняти увагу 
потенційного виборця по телефону 
протягом 45 секунд, телевізійні ре-
кламні ролики – близько 30 секунд, а 
якщо людина зайде на веб – сайт ви-
борчої кампанії, то вона буде залиша-
тися на ньому в середньому 8 хвилин.

Наведемо основні цілі використання 
веб-сайтів в ході виборчої кампанії:

- донесення до виборців точно і 
яскраво сформульованих і оформле-
них поглядів окремого кандидата;

- сприяння формуванню іміджу 
кандидата;

- залучення добровільних поміч-
ників;

- презентація політичних ініціа-
тив і програм кандидата;

- організація суспільно – полі-
тичних дискусій.

Слід врахувати, що більшість сайтів 
є, скоріше за все подібними. Всі рубри-
ки бажано кожного дня поновлювати і 
корегувати. Всі вони повинні обов’яз-
ково мати наступну інформацію: біо-
графічні дані кандидата, його програ-
му і фото, підбір проповідей і виступів 
кандидата, підбір статей про кандида-
та в його підтримку, виклад ініціатив і 
позицій кандидата по всім актуальним 
питанням, новини виборчої кампанії, 
розклад передвиборчих поїздок та ви-
ступів кандидата, правила заповнення 
бюлетеня для голосування, сторінку 
добровільних помічників кандидата,  
хроніку виборчої кампанії, сторінку по-
бажань і питань кандидату [8, – С.144].

Хоча електронні мас-медіа вирішу-
ють певні завдання в політичній сис-
темі і суспільстві, в реальному жит-
ті вони достатньо самостійні, мають 

власні, часто не співпадаючі з потре- 
бами суспільства цілі діяльності і ви-
користовують різні методи для їх до-
сягнення. Політичний вплив ЗМІ 
здійснюють через вплив на розум і по-
чуття людини. До політичної інформа-
ції відносять насамперед ті відомості,  
які мають суспільну значимість і ви-
магають уваги зі сторони державних 
органів або здійснюють на них вплив. 
На основі отриманої інформації у гро-
мадян формується уявлення про полі-
тичні ідеали, судження про діяльність 
уряду, парламенту, партій та інших 
політичних інститутів. Особливо ве-
лика роль ЗМІ у формуванні суджень 
людей в питаннях, які не знаходять 
безпосереднього відображення в їх по-
всякденному досвіді. До таких питань 
відноситься формування політичних 
ідеалів [4, – С. 111].

Таким чином досвід історії показує, 
що ЗМІ здатні служити різним по-
літичним цілям та ідеалам: інформу-
вати людей, розвивати в них почуття 
власної гідності, прагнення до свобо-
ди і соціальної справедливості, спри-
яти і допомагати компетентній участі 
в політиці, збагачувати особистість, а 
також духовно поневолювати, дезін-
формувати та залякувати, розпалю-
вати масову ненависть, сіяти недовіру 
і страх. Саме тому формування полі-
тичного ідеалу суспільства більшою 
мірою, ніж інші види суспільної діяль- 
ності, потребують спеціальних засобів 
інформаційного обміну, у встановлен-
ні та підтримці постійних зв’язків між 
її суб’єктами. Якщо, наприклад, еконо-
міка в повній мірі може функціонувати 
на основі ринкового саморегулювання 
за обмежених, в більшості безпосеред-
ніх формах взаємодії людей, то полі-
тика неможлива без опосередкованих 
форм спілкування і соціальних засобів 
зв’язку між різними носіями влади, а 
також між державою і громадянами 
[11, – С. 90].
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У підсумку зауважимо, що електро-
нні ЗМІ у наш час перетворилися на 
могутнє знаряддя політичного впливу 
на громадську свідомість. Політико-ко-
мунікаційне виховання молодого по-
коління отримує все більше поширен-
ня в західних демократіях. Очевидно, 
що воно ще більш необхідне Україні та 
іншим країнам, що звільнилися від ко-
мунізму в яких грамотність населення 
у сфері масових комунікацій низька, а 
можливості їх використання в мані-
пулятивних цілях ідеально високі. В 
Україні потрібно розробити «Етичний 
кодекс працівників електронних ЗМІ»,  
тобто що можна і чого не варто пока-
зувати на ТБ. Наприклад, в день 11-го 
вересня 2001 року американське ТБ не 
показувало людей, охоплених жахом, 
які вистрибували з Міжнародного 
торговельного центру. Журналісти не 
показували плям крові на асфальті. 
Можна тільки уявити, як би тут «роз-
горнулися» деякі українські телеком-
панії. Тільки комплексно вирішуючи  
різні проблеми в сфері масових кому-
нікацій на основі врахування світово-
го досвіду і власних суспільних реалій, 
Україна зможе створити ефективну і 
життєздатну демократію. Успішність 
виборчих кампаній за минулі десять 
років полягає в тому, що вони вибудо-
вувалися на ідеологемах, пов’язаних 
із критикою існуючого стану влади, 
ґрунтувалися на вимогах «вивести на 
чисту воду», «знайти винуватих», «змі-
нити нинішніх можновладців». Голов- 
не гасло цих кампаній – «Хто винен?» 
На основі соціологічних досліджень 

політологи дійшли висновку, що народ 
втомився від деструктивних гасел і по-
требує ефективних рішень і дій.

Джерела
1. Агеев В.Н Электронная книга: новое 
средство социальной коммуникации. 
– М.: Мир книги. 1997. – С.58.
2. Бебик В.М. Менеджмент виборчої 
кампанії: ресурси, технології, маркетинг. 
– К.: МАУП, 2001. – С. 45.
3. Варданян Е.А. Информационное про-
странство политики: Автореф. дис…кан. 
филос. наук. – Ростов- на – Дону, 1997. 
– С.12.
4. Воронина Т.П. Информационное об- 
щество: сущность, черты, проблемы. 
– М.: ЦАГИ, 1995. – С. 111.
5. Грачев Г.В. Психология манипуляций 
в условиях политического кризисна // 
Общественные науки и современность. 
– 1997. – № 4.
6. Доценко Е.Л. Психология манипу-
ляции: феномены, механизмы, защита. 
– М.: ЧеРь, 1997. – С. 344.
7. Егорова-Гантман Е.В., Плешаков К.В., 
Байбакова В.Б. Политическая реклама. 
– М.: Никколо – Медиа, 2002. узд. 2-е. – С. 
64.
8. Игнатов В.Г., Кутырев Н.П., Кисли 
цин С.А. Технологи избирательных кам-
паній. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: 
издательский центр «МарТ», 2004. С. 144, 
– С. 174.
9. Малишевский Н.Н. Технология и ор-
ганизация виборов. – Мн.: Харвест, 2003. 
– С.171, 181.
10. Ольшанский Д.В., Пеньков В.Ф. 
Политический консалтинг. – СПб.: Питер, 
2005. – С. 161.
11. Сергієнко Н.О. Психологічні прийо-
ми в політиці: Навч. посіб. – К.: МАУП, 
2006. – С.90.



39

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Ірина Цікул

Ірина Цікул

РОЛЬ ЗМІ У ФОРМУВАННІ ІДЕОЛОГІЇ 
ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ

У сучасних цивілізованих сус-
пільствах засоби масової ін- 
формації як електронні, так 

і друковані, за своєю природою є до-
ступними та привабливими для ши-
рокого загалу. ЗМІ виступають ланкою 
зворотного зв’язку між державою і гро-
мадянами. Вони є одним з інструмен-
тів, що дозволяє громадянам відкрито 
виступати з критикою та пропозиці-
ями, тим самим оцінюючи діяльність 
державних структур. ЗМІ оприлюд-
нюють і озвучують ставлення людей  
до того, що відбувається, до дій влади, 
як це і повинно бути у громадянському 
суспільстві. Функції ЗМІ полягають у 
тому, щоб за допомогою зрозумілої та 
об’єктивної інформації висвітлити пев-
ні проблеми, зменшуючи рівень неро-
зуміння актуальних суспільних явищ,  
без чого громадяни не можуть вклю-
читися і свідомо брати участь у ви-
рішенні життєво важливих проблем. 
Останнім часом чималого значення 
набули інформація і роз’яснення між-
народно-правового та вітчизняного  
законодавства щодо гендерної рівно-
сті, а також пропаганда міжнародних 
акцій такого плану.

Сучасний світ є світом технологій 
та прогресу, в якому визначальну роль 
у політико-правовому житті суспіль-
ства відіграють ЗМІ. Вони виступають 
комунікаційною ланкою між публіч-
ною владою і громадянами, оскільки 
подають широкий спектр інформації. 

Це, насамперед, пояснюється тим, що 
саме від того, як ЗМІ зможуть пра-
вильно, доступно і коректно довести 
інформацію до людей, залежатиме її 
сприйняття усіма без винятку особа-
ми. Особливо це стосується інформа-
ції суспільно-політичного змісту, що 
спрямована на сприйняття особами, 
які не мають спеціальної освіти, і яким 
надзвичайно важко зорієнтуватися у 
певній ситуації. Відповідно до цього 
левова частка в обізнаності щодо еко-
номічного, політичного, правового та 
соціального становища країни нале-
жить саме ЗМІ. Крім усього вище за-
значеного, від достовірності та різно-
плановості інформації, що розповсю-
джують ЗМІ, залежить також автори- 
тет держави як на внутрішньодержав-
ному, так і на міжнародному рівні.

У країнах, звільнились від кому-
нізму, перехідний період призвів до 
того, що жінки опинилися у просторі,  
багатому можливостями, але не по-
збавленому й небезпеки, у відкритому 
середовищі із зовсім іншими умовами 
щодо рівності. Характерною ознакою 
більшості демократичних суспільств є 
відчутна роль ЗМІ у формуванні світо-
гляду, громадської думки, суспільної та 
індивідуальної свідомості, життєвих 
установок, поглядів та смаків, а інколи 
і нав’язування тих чи інших еталонів 
поведінки, особливо гендерної. 

В умовах перехідного періоду од-
ним з найважливіших завдань ЗМІ ви-



40

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Форум № 1 (4) / 2007

ступає роз’яснення, що корегує ступінь  
нерозуміння певних суспільних явищ, 
особливо стосовно ролі і місця жінки 
в суспільстві. Адже у період відходу 
старого ладу та ще недостатньої сфор-
мованості демократичного суспільства 
жінки певною мірою втратили свої ре-
альні досягнення, особливо у сфері за-
йнятості та соціального забезпечення. 
Гендерні проблеми – це не лише про-
блеми викликів часу, пов’язаних з де-
мократизацією суспільства, це не тіль- 
ки розв’язання соціальних проблем 
для однієї частини суспільства, тобто 
жінок. Вони являють собою комплек-
сне вирішення політичних, економіч-
них та соціальних проблем, пов’язаних 
із процесами державотворення [1].

Україна як суверенна і незалежна 
держава проголосила курс на євроін-
теграцію. Вступ України у європей-
ське співтовариство на засадах повно-
правного членства та приєднання до 
Європейської конвенції про захист 
прав і основних свобод людини зу-
мовлюють необхідність приведення 
законодавства нашої держави у відпо-
відність до європейської системи норм 
і стандартів захисту прав людини. 
Демократія не може існувати без глас-
ності та врахування громадської дум-
ки державними структурами. Тому у  
розвинених демократичних державах 
сучасне життя неможливо уявити без 
активного, впорядкованого руху та об-
міну інформацією.

Загалом, відносини між державою 
та ЗМІ вибудовуються за трьома моде-
лями: перша модель – пряме державне  
управління ЗМІ, друга – опосередкова-
не державне управління, третя модель  
– державний контроль за діяльністю 
ЗМІ через спеціально створені орга-
ни [7, c.32]. В Україні відносини між 
державою та ЗМІ побудовані на основі 
третьої моделі, яка характеризується 
наявністю у механізмі публічної влади 
спеціалізованого органу в сфері діяль-

ності ЗМІ, яким виступає Національна 
рада телебачення та радіомовлення. 

На жаль, позитивні зміни в україн-
ському суспільстві відбуваються над-
звичайно повільно. Переважна біль- 
шість українських політиків дотриму-
ється тези про те, що вирішення пи-
тання рівності в суспільстві буде мож-
ливим лише після розв’язання більш 
нагальних проблем, насамперед еконо-
мічних. Однак, світовий досвід засвід-
чує зовсім протилежне: країни, які ви-
рішили питання надання жінкам тих 
самих можливостей та повноважень, 
що і чоловікам, на політичному рівні, 
дали старт необхідним умовам для по-
тужного економічного розвитку. Як 
приклад можна назвати Скандинавські 
країни, у Швеції в 60-х роках минулого  
сторіччя були законодавчо закріплені 
40% квоти для представництва жінок 
у законодавчих та виконавчих орга-
нах влади, в Норвегії, починаючи з 
1986 року, у кожному уряді працюва-
ло не менше 42% жінок, незалежно від 
того, хто був прем’єр-міністром [2; 8, 
c.187-188]. Впродовж наступних років 
ці держави стали одними із світових 
лідерів за рівнем життя населення. 
Останніми роками жінки Скандинавії, 
спираючись на вже досягнуті успіхи 
в завоюванні партнерства з чоловіка-
ми в процесі управління, поставили 
собі за мету не тільки втримати заво-
йовані позиції, а й розповсюдити жі- 
ночу участь на інші сфери влади в сус-
пільстві, включаючи бізнес, об’єднан- 
ня підприємців, університети, сотні не- 
офіційних, але таких, що відіграють ве- 
лику роль в управлінні, груп і коміте-
тів. Важливо, що досягнути поставле-
ної мети вони збираються не в проти-
борстві, а тісному партнерстві з чоло-
віками, структурами влади, неурядо-
вими організаціями та ЗМІ.

Показовим є те, що саме тісна співп-
раця з останніми вважається невід’єм-
ним елементом формування ідеології 
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гендерного паритету в суспільстві. На  
ЗМІ покладена важлива місія – за-
безпечити адекватне представлення 
гендерної проблематики українсько-
му суспільству. Після ратифікації Ук- 
раїною у 1979 році Конвенції про лік-
відацію всіх форм дискримінації щодо  
жінок, наша держава взяла на себе від-
повідні міжнародні зобов’язання, про 
виконання яких повинна звітувати 
кожні чотири роки [3; 6]. Проте, на 
жаль, українське суспільство певною 
мірою відсторонене від цих звітів і не 
поінформоване відносно прогресу чи 
регресу з боку нашої держави у на-
прямку забезпечення гендерної рівно- 
сті. Як бачимо, співпраця між держав-
ними органами та ЗМІ щодо висвітлен-
ня цієї проблеми є не досить плідною.

ЗМІ є важливим засобом громадсь- 
кого контролю за владою. Належною 
гарантією при цьому виступають кон-
ституційно закріплені принципи іде-
ологічного плюралізму та заборона 
цензури. Висвітлення різних аспектів 
діяльності органів публічної влади та 
посадових осіб є важливою складовою 
політичної демократії. У демократич-
них державах значна частка доведених 
гендерних проблем оприлюднюєть-
ся саме завдяки електронним та дру-
кованим ЗМІ, а також інтернет- ви-
данням. Якою ж є ситуація в Україні?  
Моніторинг публікацій з даної про-
блематики засвідчує, що серед масиву 
журналістських виступів, присвяче-
них гендерній тематиці, питому вагу 
становлять інформаційні. Зазвичай, 
це повідомлення про проведення гро-
мадських слухань, тематичних семіна-
рів, круглих столів, прес-конференцій 
тощо. На жаль, комерційні видання 
почасти ігнорують навіть таку коротку 
інформацію, вважаючи цю проблема-
тику нецікавою для пересічної аудито-
рії. Повідомлення, що стосуються про- 
блеми рівності чоловіків та жінок, зде-
більшого наповнені одноманітно-по-

верховим змістом та “б’ють” на емоції,  
але не формують культуру гендерної 
рівності в суспільстві, не спонукають 
до поглибленого вивчення історично-
го аспекту та впливу національного 
менталітету на таке складне явище, як 
паритетна рівність.

Подібною є ситуація й з телевізій-
ними програмами. Більшість передач, 
що висвітлюють роль та місце жінки у 
суспільстві, подають матеріал у вигля-
ді розповідей про важкий життєвий 
шлях на олімп успіху, відкидаючи при 
цьому роз’яснення того наскільки важ-
ливою для жінки є можливість само-
ствердження не тільки у колі сім’ї, а й у 
публічній сфері. Обговорення проблем 
формування паритетної демократії та 
гендерно збалансованого суспільства 
для більшості українців сьогодні ви-
глядає як “незручна тема”, тобто така, 
яку не варто обговорювати у широ-
кому колі. Для подолання такого сте-
реотипу на Першому Національному 
телеканалі у 2006 році запустили цикл 
програм, присвячених гендерній те-
матиці, під загальним заголовком 
“Незручна тема” [11]. Цей проект був 
підготовлений Всеукраїнською гро-
мадською організацією “Жіночий кон-
сорціум” за підтримки Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні і був спрямо-
ваний на привернення уваги широкої 
громадськості до гендерних проблем. 
На думку Голови Ради “Жіночого кон-
сорціуму” Н. Смоленської, для того, 
щоб українське суспільство зрозуміло 
всю важливість проблем формування 
гендерної рівності в усіх сферах сус-
пільного життя необхідна величезна 
інформаційно-просвітницька робота, 
яка повинна проводитись нормальною, 
зрозумілою для людей мовою [9]. Цикл 
програм “Незручна тема” задумувався 
як один із засобів просвіти громадян 
України щодо реалізації державної по-
літики у галузі забезпечення рівності  
чоловіків та жінок. На думку авторів 
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проекту, формування основ паритет-
ного представництва статей буде не-
можливим без подолання традиційно 
укорінених стереотипів щодо місця та 
ролі жінок і чоловіків у суспільстві.

Стереотипи є певними шаблонами, 
що вливаються у потоки громадської 
думки. Вони формуються і закріплю-
ються середовищем спілкування, зо-
крема і мас-медіа [4, c.127]. Як готові 
шаблони думок, оцінок і поведінки, 
стереотипи інколи так глибоко вкорі-
нюються у підсвідомі структури людсь- 
кої психіки, що з ними стає важко бо-
ротися за допомогою раціональних ар- 
гументів. Гендерні стереотипи, як один 
із різновидів соціальних стереотипів, 
засновані на уявленнях про фемінне 
і маскулінне та їх ієрархії в суспільстві 
[10]. Вони часто приписують людям, 
залежно від статі певні психологічні 
властивості, норми поведінки тощо. 

У 90-х роках ХХ століття надзви-
чайно поширилась стереотипізація жі- 
нок, що заклало на рівні суспільної 
свідомості негативне ставлення до 
жінки-лідера, на противагу традицій-
но укоріненому стереотипу жінки-бе-
регині домашнього вогнища. Жінка, 
прагнучи вирішувати суспільні та 
громадські проблеми, опиняється під 
тиском неприйняття, викликаного 
здебільшого застарілими стереотипа-
ми. Характерною рисою українського 
суспільства є “визнання нетиповості” 
професійної кар’єри політика для жін-
ки. Сучасна політика досить яскраво 
показала неприйнятність цього звич-
ного стереотипу. Суспільна свідомість 
орієнтована в першу чергу на сприй-
няття традиційних образів жінки 
– матері та господині. Важливу роль у 
відходжені від таких стереотипів по-
винні відігравати ЗМІ, адже саме з їх-
ньою допомогою формуються образи,  
які в майбутньому перетворюються 
на стереотипи. Зазвичай жінка дося-
гає успіху у політиці, якщо вона ра-

ціонально, критично і по-чоловічому 
жорстко дивиться на проблеми, що ви-
никають у суспільстві. Яскравим при-
кладом таких жінок-політиків була 
Слава Стецько, Інна Богословська 
та Юлія Тимошенко. Цих них харак-
терним є сьогодні об’єднує тверезий 
погляд на речі, відсутність тради-
ційної, точніше кажучи закріпле-
ної стереотипами, м’якості жіночого 
характеру, критицизм щодо владних 
органів та структур. Визнання таких 
жінок лідерами та обрання їх до пар-
ламенту свідчить про трансформацію  
суспільних стереотипів. На даний мо-
мент Україна, разом з іншими постко-
муністичними державами, перебуває 
у стані переосмислення гендерного 
розвитку суспільства та визначення 
його можливостей, адже суспільство, 
в якому зберігаються будь-які форми 
дискримінації, враховуючи гендерну, 
не може повною мірою вважатися де-
мократичним.

На, жаль звернення до гендерної 
проблематики у ЗМІ є досить обме-
женим як на рівні всієї країни, так і на 
рівні окремих регіонів. Періодично до 
цієї теми звертаються у пресі, щоправ-
да, тільки в контексті проведення різ-
них підсумкових заходів державними 
та громадськими інституціями, а не в 
руслі інформаційно-роз’яснювальної 
роботи та висвітлення важливості до-
сягнення паритетної рівності в усіх без 
винятку сферах суспільного життя.

Висвітлення даної проблеми є над-
звичайно важливим саме на рівні ре-
гіональних ЗМІ. Адже для населення 
сіл, селищ міського типу та містечок, 
тобто слабо урбанізованих поселень, 
а також населення великих міст, які 
мають вищу та середню спеціалізова-
ну освіту, характерний різний, інколи 
навіть полярний, набір життєвих цін-
ностей та пріоритетів. Жінки, які за-
ймаються фізичною і обслуговуючою 
рутинною працею, посідають не керів- 
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ні посади, а зазвичай орієнтовані на 
своєрідний сплав традиційних устано-
вок щодо приватної та публічної сфери 
[5]. Найбільш яскраво це простежу-
ється через громадську та політичну 
пасивність, долучення її до сфери ком-
петенції чоловіків або окремих жінок 
з яскраво вираженими маскулінними 
характеристиками. Лише мало чисель-
на група високо статусних та високоос-
вічених сільських жінок у поодиноких 
випадках демонструє незначні відмін-
ності у поглядах на життя. Проте, у пе-
реважній більшості, вони тяжіють до 
своїх односельчанок. Жінки даної гру-
пи, через зайнятість рутинною робою, 
обмежують свій доступ до періодич-
них видань та телевізійних програм, 
їхня обізнаність у телепросторі зазви-
чай зводиться до перегляду запозиче-
них із Заходу розважальних ток-шоу 
та серіалів вітчизняного і зарубіжно- 
го виробництва.

На відміну від вище вказаної гру-
пи, міські жінки, незалежно від рівня 
освіти, економічних позицій та сере- 
довища виховання, вдаються до ак-
тивніших стратегій адаптації, намага-
ються використовувати всі надані їм 
можливості, покладаючись при цьому 
на власні сили. Вони ефективно сприй-
мають широкий доступ до інформації 
та адекватно реагують на виклики су-
часного світу. Їм також притаманна 
орієнтація на професійну самореаліза-
цію та здобуття міцних позицій у жит-
ті, викликаних потребами сьогодення 
[5]. Як зразок ці жінки обрали для себе 
сформовану не без допомоги сучас-
ного мас-медійного простору модель 
жінки, успішної одночасно у справах, 
у родині та в особистому житті. Проте, 
такий, певною мірою утопічний, образ 
не дозволяє більшості жінок себе з ним 
ідентифікувати, оскільки не можливо 
відповідати усім вимогам ідеалу, сфор-
мованого ЗМІ, через відмінність самих 
жінок і через гендерні бар’єри, що збе-

рігаються в українському суспільстві.  
Тому надзвичайно важливим для ро-
боти ЗМІ в руслі висвітлення гендерної 
проблематики є не формування образу 
ідеальної жінки, а інформація та роз’яс-
нення стосовно прав та можливостей 
для самореалізації жінок, незалежно 
від віку, освіти та місця проживання. 
Адже тільки тоді, коли людина усві-
домить свої можливості, вона зможе  
впевнено рухатися до їх реалізації, не 
звертаючи уваги на пануючі у суспіль- 
ній свідомості стереотипи.

Підсумовуючи усе вище сказане, 
можна дійти висновку, що проблеми 
досягнення гендерного паритету на 
сьогодні недостатньо висвітлюються 
у ЗМІ. На даному етапі розвитку на-
шої держави надзвичайно важливим 
моментом у роботі ЗМІ повинні стати 
пропаганда гендерної рівності в усіх  
сферах життя суспільства і політичній, 
зокрема, шляхом проведення куль- 
турно-масових заходів і використан-
ня соціальної реклами, висвітлення 
успішних прикладів реалізації жін-
ками своїх можливостей у політиці та 
сфері державного управління, а також 
пропаганда прикладів зміни рольових 
моделей чоловіків та жінок.
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 ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД УКРАЇНИ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ

Поняття «електронне уряду-
вання» вже не є цілком не-
відомим і новим, як це було 

кілька років тому. Пов’язуючи його з 
доступом до публічної інформації, мож-
на сказати, що воно є ефективним за- 
собом інформування та забезпечення 
доступу до інформації фізичними та 
юридичними особами, а отже, сприяє 
прозорості та ефективності діяльності 
влади.

Створення е-уряду в Україні спри-
ятиме формуванню громадянського 
суспільства, яке є запорукою відкри-
тості та ефективності влади. 

Проблема створення е-уряду в Ук-
раїні має не тільки великий політич-
ний зміст, а й претендує на національ- 
ну значимість. Актуальність реалізації 
проекту посилюється тим, що форму-
вання сучасного демократичного уря-
ду України ще далеке до завершення.  
Йдеться про наявну низьку інститу-
ційну спроможність урядів незалежної 
України. І тому впровадження інфор-
маційно-комунікаційних технологій 
у спілкування, у співпрацю органів  
влади і громадян шляхом створення е-
уряду дозволяє радикально прискори-
ти цей процес. Проект «Електронний 
уряд України» – це реальний шанс 
створити умови для розбудови більш  
ефективної моделі відносин влади і 
громадян [10]. 

Варто відзначити, що влада в ціло-
му та уряд зокрема, приділяють зна-

чну увагу впровадженню інформацій- 
но-телекомунікаційних технологій у 
співпрацю уряду та громадян. Напри-
клад, створені веб-сайт Президента 
України, веб-портал виконавчої влади, 
веб-сайти органів виконавчої влади 
різних рівнів. Особливою увагою ко-
ристується інформаційний сайт Вер-
ховної Ради, який є популярним у сус-
пільстві – тисячі звернень щоденно. 

Лідером у впровадженні інформа-
ційно-телекомунікаційних техноло-
гій по праву вважається Національна  
банківська система, що розроблена і 
експлуатується під керівництвом Нац-
банку України. 

Заступник директора інституту ін-
формаційного суспільства України, 
Олексій Голобуцький в своїх працях 
відмічає, що електронні ресурси під 
назвою урядового порталу, сайтів Пре-
зидента, міністерств, відомств і місце-
вих органів виконавчої та представ-
ницької влади не в змозі виконувати на 
сьогодні функцій, притаманних зазви-
чай елементам системи електронного 
урядування. Низька функціональність 
характерна і для запроваджених вже 
систем внутрішнього документообігу 
в окремих структурних підрозділах 
уряду. Вони не сприяють зменшенню 
кількості паперових документів, не 
вивільняють зайві чиновницькі кадри, 
не позбавляють громадян залежності 
від бюрократичної сваволі, не забезпе-
чують уникнення помилок і багатора-
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зового збирання документів і довідок 
для різних служб, майже не скорочу-
ють часу здійснення трансакцій з офі-
ційними органами. Крім того вони не 
заощаджують грошей платників по-
датків[6].

Такий стан речей є підсумком без-
системного ставлення уряду до проек-
ту електронного урядування, що ста-
ло результатом відсутності урядових 
рішень, які б визначали інституційну 
основу е-уряду (систему органів, яка 
створюватиме його), інструментарій 
(не визначено, які права і обов’язки 
повинна мати система органів влади 
відповідальна за реалізацію проекту е-
уряд) та ресурси для проекту (порядок 
виділення коштів на інформатизацію і  
створення е-уряду законодавчо не ре-
гламентовано). 

Директор Державного департамен- 
ту інформаційних технологій та ком-
п’ютерних мереж Державного комітету 
зв’язку та інформатизації України В.І. 
Лисицький пропонує наступне розв’я-
зання цих проблем. У першу чергу слід 
визначити систему органів, яка б допо-
могла втілити проект у життя. Націо-
нальні масштаби та зміст перетворень 
вимагають провідної ролі Президента 
України в стратегічному керівництві 
проектом. Розбудовуватись електро-
нний уряд повинен як єдина інтегро-
вана система. Це логічно випливає з 
того, що Україна – унітарна держава. 
Зміни на всіх поверхнях виконавчої 
влади повинні відбуватися за єдиним 
алгоритмом і орієнтуватися на ство-
рення єдиної системи як у техноло-
гічному, так і у процедурному планах. 
Інституціональну основу слід форму-
вати з трьох блоків. Першим є про-
грамно-цільовий блок або блок стра-
тегічного планування. До його складу 
повинні входити Президент Украї-
ни – стратегічний керівник проекту, 
Прем’єр-міністр України – вищий по-
літичний керівник, відповідальний за 

впровадження проекту, інші політичні 
лідери, Наглядова Рада, Уповноваже-
ний Кабінету Міністрів України з пи-
тань електронного уряду – своєрідний  
генеральний конструктор проекту, ке-
рівники проекту в міністерствах та об-
ластях. Другою складовою є урядовий 
блок по проектуванню, впровадженню 
та експлуатації. Його доцільно базува-
ти на створенні державного комерцій-
ного підприємства, яке б організовува-
ло налагодження та функціонування  
всіх комерційних зв’язків щодо проек-
тування, розробки програмного забез-
печення, створення технічної основи  
е-уряду та відповідало за організацію 
впровадження та проведення експлуа-
тації. Ще одним компонентом інститу-
ціональної основи електронного уряду 
є неурядовий блок по проектуванню 
та впровадженню, до складу якого по-
винні увійти приватні підприємства, 
асоціації, котрі співпрацюватимуть з 
урядовим блоком на суто ринкових за-
садах. Головною складовою інструмен-
тарію створення електронного уряду  
є нормативно правове забезпечення 
процедур взаємодії Адміністрації Пре-
зидента України, Кабінету Міністрів 
України, центральних органів вико-
навчої влади, обласних державних ад-
міністрацій та місцевої влади. Не менш 
важливим є загальносистемне зако-
нодавче забезпечення роботи е-уря-
ду (Закон про електронний підпис та 
акти, які легалізуватимуть різні види 
електронний документів, що замінять 
паперові документи). Необхідним є  
також законодавче забезпечення, яке 
активізуватиме використання накопи-
ченого потенціалу та залучення додат-
кових ресурсів з різних джерел [10].

Корінь проблеми сьогодні в тому, 
що не існує чіткої державної політики 
у сфері реформування процесів дер-
жавного управління. Нормативні акти 
України лише декларують як саме ма-
ють втілюватись елементи електро-
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нного урядування, але ці деклара-
ції жодним чином не розраховані на 
практичне застосування. 

Державні Інтернет-ресурси здебіль-
шого є презентаційними проектами. 
Лише кілька офіційних сайтів облдер-
жадміністрацій та урядових установ 
можна назвати бізнес-ресурсами. Іс-
нує проблема відсутності чіткої сервіс-
ної організації інформаційного ресур-
су, орієнтації на потреби користувача, 
який має певну проблему і сподіваєть-
ся залагодити її за допомогою електро-
нних урядових сервісів. З іншої точки 
зору, більшість користувачів самі мало 
уявляють, що їм може знадобитися на  
урядовому сайті, яким він має бути, 
щоб з ним було зручно працювати.

Як зауважує начальник управлін-
ня зв’язку, телекомунікацій та інфор-
матизації Київської міської державної 
адміністрації О. Баранов, електронний  
уряд – це не механічне з’єднання ін-
формаційних технологій і уряду. Це 
нова філософія державного управлін-
ня, тому для реального втілення цієї 
ідеї в життя необхідна розробка нової 
законодавчої бази. Насамперед, тре-
ба остаточно надати правовий статус  
електронним документам і електро-
нному підпису. Необхідно відповідно 
адаптувати нормативну базу, що ре-
гламентує діловодство в державних 
установах до особливостей, що зумов-
лені використанням комп’ютерних 
технологій, визначити правовий статус 
електронних інформаційних ресурсів, 
що будуть розміщуватись в комп’ютер-
них мережах державними органами як 
для міжвідомчого, так і для загально-
доступного використання. Але осно-
вні проблеми знаходяться у площині 
правової регламентації надання он-
лайнових послуг населенню і бізнесу. 
Необхідно досить чітко визначити в 
законодавстві загальні умови надан-
ня таких послуг, а також особливості 
для окремих їхніх видів, регламенту-

вати порядок звернень і стандартизу-
вати форми заяв та інших документів, 
що будуть використовуватись. При 
цьому особливу увагу варто приділи-
ти питанню забезпечення законодав-
чих гарантій надання таких послуг. 
Без вирішення правових проблем ідея 
електронного уряду буде аматорством 
і приречена на провал [3].

У рамках Національної програми 
інформатизації передбачено широкий 
спектр проектів, спрямованих на ін-
форматизацію органів законодавчої, 
судової, виконавчої влади, а також ор-
ганів місцевого самоврядування. Крім  
того, у ній передбачені проекти загаль-
нодержавного значення. Це створен-
ня системи інформаційних ресурсів з 
найрізноманітніших напрямів – циф-
рові карти, земельний кадастр, реєстр 
населення, найрізноманітніші реєстри, 
зокрема науково-технічної інформа-
ції, стандарти з інформаційних техно-
логій і багато чого іншого. Виконання  
програми в повному обсязі є однією з 
найважливіших складових створення 
електронного уряду. Водночас необхід-
но говорити і про реалізацію місцевих 
програм, так як центр ваги спілкуван-
ня з бізнесом і населенням лежить на 
регіональному рівні [4].

Крім того, необхідно розуміти: елек-
тронний уряд – це не модна іграшка, а 
найважливіший, реальний інструмент, 
який сприяє просуванню нашого сус-
пільства шляхом демократії, може до-
помогти вирішенню багатьох проблем, 
зокрема, зняти соціальну напругу в 
українському суспільстві, яка виникає 
через дратівливе невдоволення бага-
тократними відвідуваннями офісів 
та байдужістю чиновників зокрема. 
Це означає, що, принаймні, для на-
селення мають бути створені умови 
реального доступу до сучасних ін-
формаційних технологій. Йдеться і  
про можливість фізичного доступу, і 
про володіння первинними знаннями 
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й навичками в галузі використання 
комп’ютерів. На жаль, за роки незалеж-
ності Україна не сформувала й не вті-
лила в життя політику пріоритетного  
науково-технологічного поступу [8].

Виходячи з реалій нашої країни, 
розв’язання проблеми бачиться в ство-
ренні пунктів колективного доступу 
до Інтернету. Останні можуть функ-
ціонувати на базі бібліотек, поштових 
відділень або інших місць масового 
обслуговування населення. Комп’ю-
терну грамотність можна підвищити 
лише за рахунок зусиль середньої шко-
ли. Інформатизація шкіл, навчального 
процесу має стати, крім усього іншо-
го, однією з базових засад нинішньої 
шкільної реформи. Бажано впрова-
дити інформаційні, мультимедійні тех- 
нології в навчальний процес з усіх 
шкільних предметів, а не просто орга-
нізувати комп’ютерні класи в школах.  
Держава має усвідомити це як найпрі-
оритетніше завдання й підтримати його 
всіма можливими способами, в першу 
чергу коштами. Поряд із цим виникає 
і проблема комп’ютерної грамотності 
чиновників [4].

Слід згадати у даному контексті 
і проблеми мовного характеру: 80% 
змістовної частини Інтернету є англо-
мовною, а 80% сайтів в українському 
сегменті Інтернету є російськомовни-
ми. При цьому, частка україномовних 
сайтів складає 14%, з них 4% нада-
ють свою інформацію двома мовами 
– українською і російською [9].

Найбільш важливою для України є 
проблема цифрової нерівності, тобто 
нерівності, яка поглиблюється, у досту-
пі до соціальних, економічних, освіт-
ніх, культурних та інших можливос-
тей внаслідок нерівномірного доступу 
до інформаційних комп’ютерних тех-
нологій. Гасло цифрової рівності впер-
ше в історії людства було проголошено 
наприкінці минулого століття. Існує  
думка, що для всіх слаборозвинених 

країн і для ряду країн з перехідною 
економікою ця проблема не є актуаль-
ною. Для них важливіше вирішити на-
гальні проблеми: будівництво житла, 
шляхів, виробничої інфраструктури,  
реформування економіки і соціальних 
відносин, а проблеми інформаційних  
технологій відволікають від вирішен-
ня першочергових завдань. Але вже 
наявний світовий досвід деяких країн 
свідчить про те, що таке протиставлен-
ня є неправильним. Широке викорис-
тання інформаційних комп’ютерних 
технологій дозволяє більш ефективно 
і швидко вирішити питання забез-
печення населення доступом до бага-
тьох соціальних можливостей і благ.  
Практично на можливість доступу до 
комп’ютерних технологій впливають 
і економічне становище, і освітній рі-
вень, і вік, і місце проживання грома-
дян. Однак існує особлива група фак-
торів, що впливають на зменшення 
цифрової нерівності. Це наявність у 
державі розвиненої сучасної телеко-
мунікаційної мережі, що відповідає 
повнофункціональній інформаційній 
інфраструктурі, системи освіти, орієн- 
тованої на комп’ютерні технології, на-
явність відповідної атмосфери, що 
сприяє потребі інформаційних техно-
логій у суспільстві.

Проблема цифрової нерівності для 
нас є актуальною, тому що для України 
є важливим місце і роль у міжнародній 
політиці і економіці, її як європейську 
державу цікавить реальна рівноправна  
участь у європейських міжнародних 
структурах, підвищення рівня життя 
своїх громадян, конкурентноздатність 
на міжнародному ринку товарів її під-
приємств і праці її громадян. Джерела 
цієї проблеми, наслідки її ігнорування, 
шляхи вирішення в Україні мають як 
загальні для всіх країн риси, так і свої 
особливості.

Світове співтовариство напрацюва-
ло різні рецепти подолання цифрової 
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нерівності, що вимагають збалансова-
ного загальнодержавного системного 
підходу, який необхідно зосередити на 
наступних основних напрямках: по-
літика, доступ, послуги, знання і на- 
вички, бажання. 

Основні напрямки подолання циф-
рової нерівності в України сформу-
лював згадуваний вище О.А. Баранов. 
Першочерговим завданням він назвав 
формування національної стратегії, 
міжнародної і внутрішньої політики, 
сприятливої законодавчої, суспільної, 
економічної атмосфери у сфері інфор-
матизації, у сфері використання інфор-
маційних комп’ютерних технологій.  
Другим за значенням є забезпечення 
потенційної можливості повсюдного 
технологічного доступу населення до 
інформаційних комп’ютерних техно-
логій за рахунок об’єднання зусиль 
державного і приватного секторів еко-
номіки щодо розвитку інформаційної 
інфраструктури. Не менш важливими 
є сприяння збільшенню розмаїтості і 
кількості послуг населенню і бізнесу, 
наданих за допомогою інформаційних 
комп’ютерних технологій, концентра-
ція зусиль держави і суспільства для 
створення загальнодоступних елек-
тронних інформаційних ресурсів на 
основі всілякого урахування націо-
нальних, світоглядних, політичних, 
економічних, мовних, культурних, ре- 
лігійних та інших аспектів розвитку 
України. Необхідно забезпечити мож-
ливість формування знань, умінь і на-
вичок використання інформаційних 
комп’ютерних технологій у процесі 
одержання базової, спеціальної і ви-
щої освіти, а також створення умов для 
одержання початкових знань і навичок 
у цій сфері для всіх шарів населення, 
а також створити системи мотивацій 
впровадження і бажання викорис-
тання інформаційних комп’ютерних  
технологій для формування широкого 
попиту на використання таких техноло-

гій у всіх сферах життя суспільства [2].
Досвід багатьох країн свідчить, що 

в процесі формування національної 
стратегії, виявляючи політичну волю, 
проблему забезпечення широкого ви-
користання інформаційних комп’ю-
терних технологій у всіх сферах жит-
тя суспільства необхідно поставити в 
один ряд з іншими найважливішими 
для нашої країни проблемами – по-
долання бідності, покращення освіти, 
підвищення якості медичного обслу-
говування і т.п. Необхідно відзначити, 
що така політична воля в Україні була 
виявлена, стратегія в основному сфор-
мована. Свідченням цього є кілька за-
конодавчих актів нашого парламенту 
про Національну програму інформа-
тизації, укази Президента України, у 
тому числі про розвиток українського 
сегмента Інтернет, постанови уряду, 
присвячені виконанню окремих по-
ложень цих законів і указів. Проте, 
можна констатувати, що саме сьогодні 
країні гостро необхідна цілісна і, най-
головніше, послідовна, результативна 
політика у сфері інформатизації. 

Протягом 2005-2006 років в Україні 
збільшилась кількість офіційних ре-
сурсів, однак це не призвело до зростан-
ня їх якості. Вигоди навіть від наймен-
ших позитивних зрушень становища 
інформатизації будуть, як зауважив О. 
Голобуцький, дуже значними. Об’єд-
нання можливостей урядового інтра-
нету та урядового порталу забезпечать 
реалізацію права громадян на доступ 
до відкритої державної інформації, до-
ведення до громадськості об’єктивної і 
достовірної інформації про діяльність 
органів державної влади. Це заохочу-
ватиме громадян до активної участі в 
політичному житті та контролюванні 
дій органів влади [6]. 

Крім того, використання можли-
востей Інтернету є передумовою вико-
нання одного з головних завдань про-
екту програми «Електронна Україна» 



50

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Форум № 1 (4) / 2007

– поширення сучасних інформаційних 
технологій, яким передбачено, окрім 
створення системи е-уряду, й приско-
рення розвитку е-комерції, створення 
системи е-здоров’я, розбудову інтелек-
туально насичених систем транспорту 
загального користування і створення  
електронних систем сприяння захисту 
природного середовища.

Однак усі проблеми України не 
тільки в тому, що в ній мало користу-
вачів ПК і електронні платежі теж не 
повсюдні. Є ще й проблема грошей. 
Основним джерелом фінансування 
впровадження електронного уряду є 
державний бюджет. Додаткове фінан-
сування може надаватись вітчизня-
ним та транснаціональним бізнесом, 
неурядовими організаціями та закла-
дами, міжнародними структурами.  
Тендер як генеральний підрядник із 
реалізації проекту «Електронний уряд 
України» ще 2001 року виграла віт- 
чизняна компанія Softline. Допомогу
в створенні «Електронного уряду» го-
тові надати Україні такі корпорації, як  
Intel і «Майкрософт». Про готовність 
допомогти провести інформатизацію 
окремих галузей, наприклад освіти, 
заявляють і деякі вітчизняні компанії. 
Але для цього потрібні гроші. Якщо 
для побудови системи доведеться че-
кати фінансування в повному обсязі, 
то можна й не дочекатися [5]. 

Проект запровадження електрон- 
ного уряду вимагає капіталовкладень 
не лише у комп’ютеризацію урядових 
структур та навчання державних служ-
бовців. Значно більші кошти потрібні 
на побудову відокремленої урядової 
мережі, створення інформаційно-теле-
комунікаційної інфраструктури, прос- 
вітницьку та агітаційну діяльність, зап- 
ровадження навчальних курсів у шко-
лах, вищих учбових закладах, центрах 
зайнятості, клубах та в інших устано-
вах, щоб охопити всі верстви населен-
ня. Також витрат потребує підготов-

ка кадрів, розробка спеціалізованого 
програмного забезпечення, норматив-
но-правової бази та підготовка суддів 
відповідної кваліфікації, забезпечен-
ня комп’ютерної та Інтернет-грамот-
ності державних службовців різних 
відомств. Ці витрати повинні забез-
печуватись і за рахунок бюджету, і за 
рахунок приватного капіталу. Аналі-
тик Центру «Дипломатична ініціати-
ва» МФЮ ІМВ Д. Дубілет підкреслює: 
«Авжеж у України немає можливості 
інвестувати в розвиток електронного 
уряду великі кошти, і певно пройде ще 
немало років, коли наша держава за 
розвитком в цій сфері наздожене Сін-
гапур чи Велику Британію. Але роз-
виватися безсумнівно потрібно. Це 
умова часу інформації, в якому ми 
живемо» [7].

Процес впровадження електрон- 
ного уряду має ініціюватись спільно 
трьома секторами, що визначають за-
сади суспільного життя – державним, 
громадським та бізнесовим. Громад-
ський сектор не в змозі повноцінно ви-
конувати функцію ініціатора, тому що  
цінності громадянського суспільства 
лише починають закріплюватись у сві-
домості громадян, вони ще не зміни-
ли їх соціальну поведінку. Бізнесовий 
сектор виключається з цього процесу 
через низьку інвестиційну привабли-
вість та недостатню законодавчу базу.  
Таким чином, в Україні ініціатором 
запровадження електронного уряду 
може бути лише держава. За ситуації, 
коли схема запровадження цього про-
екту є здебільшого директивною, на 
перший план виходить ще одна про-
блема – професійна та соціально-пси-
хологічна адаптація державних служ-
бовців до роботи з інформаційними  
технологіями. Ті, що не в змозі відпові-
дати новим фаховим вимогам, змуше-
ні залишити посаду, вивільняючи міс-
ця для тих, хто готовий сприймати та 
активно застосовувати інновації. Слід 
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підкреслити, що державний апарат 
більше, аніж будь-яка інша організа-
ція, виграє від підвищення ефектив-
ності та покращення якості обслугову-
вання, забезпечених переходом на так 
звані «електронні рейки». В той же час  
необхідно зазначити, що в Україні, як 
і в більшості країн, державні заклади 
сильно відстають від комерційних ор-
ганізацій в плані використання інстру-
ментарію електронної епохи. Мабуть, 
головна причина відставання полягає 
в тому, що, якщо комерційні організа-
ції прагнуть оперативно адаптуватися 
до вимог ХХІ століття, намагаючись не 
відставати від конкурентів, то державу 
доволі складно зацікавити підвищен-
ням якості обслуговування громадян. 
Самі ж громадяни все більше розумі-
ють переваги мережі.

Дуже гостро також постає питан-
ня залучення громадськості до участі 
в електронному урядуванні. У цьому 
напрямі основна проблема електро-
нного уряду – це неможливість сьогод-
ні охопити й активізувати населення, 
особливо на регіональному рівні, яка 
виникла внаслідок економічних та ін-
формаційно-технічних обмежень [1].

Уряд є ще надзвичайно далеким від 
комплексного надання урядових по-
слуг громадянам через Інтернет. Ін-
формаційне обслуговування громадян 
вже започатковано, але до надання по-
слуг (які до того ж вимагають юридич-
ного оформлення) ще далеко.

Таким чином, створення е-уряду в 
Україні дозволить покращити консо-
лідацію уряду і громадян, прискорити 
формування відкритого громадян-
ського суспільства, наздогнати пере-
дові демократичні держави у розбудо-
ві реального народовладдя. Для цього 
Україні необхідно подолати певний 
ряд проблем. В першу чергу потріб-
но вдосконалити законодавство даної 
галузі. Важливим кроком має стати 
прийняття нормативних актів, що ре-

гулюватимуть її. Існуючі нормативні 
акти України лише декларують як саме 
мають втілюватись елементи електро-
нного урядування, але вони не роз-
раховані на практичне застосування. 
Необхідно також змінити безсистем-
не, а досить часто і байдуже ставлення 
чиновників, які не є зацікавленими у 
впровадженні проекту електронного 
урядування в життя. 

Варто відзначити, що державні Ін-
тернет-ресурси сьогодні мають, як 
правило, презентаційний характер. На 
них розміщено інформацію щодо вузь-
кого кола питань, і абсолютно відсут-
ня основна функція е-уряду – надання 
послуг населенню та бізнесу.

Найбільш важливою для України 
є проблема цифрової нерівності, вна-
слідок нерівномірного розвитку регіо-
нів. Вона вимагає загальнодержавного 
системного підходу до її вирішення. 
Стримуючим чинником є також дуже 
обмежені джерела фінансування.

Зміни нормативно-правової бази, 
принципів формування бюджету, еко-
логічних орієнтирів, перерозподіл зон 
пріоритетної компетенції державних і 
громадських структур, зміна акцентів 
в економіці, оновлення і розширення 
цінностей суспільства – все це разом є 
базою для поступових змін у держав-
ному управлінні з активним залучен-
ням моделей електронного уряду з ме-
тою подальшого входження України 
до Європи та світового кола демокра-
тичних держав.
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ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-
ЦЕНЗУРИ В КИТАЇ

Інтенсивний розвиток Китаю 
вже сьогодні вносить серйозні 
корективи в існуючий світовий  

устрій. Одним із напрямів, в якому від-
бувається стрімкий рух вперед науко-
во-технічний прогрес. Даний процес, 
незважаючи на те, що сучасна КНР за-
лишається державою негласного то-
тально-адміністративного контролю, 
також впливає на формування в країні 
притаманних Заходу соціальних цін-
ностей та свобод. Державна ідеологія 
КНР розмивається під впливом цін-
ностей ринкової економіки та досту-
пом середньостатистичного населення 
до матеріально-технічних здобутків 
західної цивілізації. В цьому контек-
сті чи не найважливіше місце зай- 
має Інтернет. 

Головним рушієм китайського Ін- 
тернету є держава, і, ймовірно, тіль-
ки на державному рівні зрозуміло до 
кінця, які вигоди, небезпеки може та-
їти в собі тотальна інформатизація 
країни з населенням чисельністю 1,2  
млрд. Китайська держава зацікавлена 
в тому, щоб суспільство не виходило 
з-під контролю політичної системи, і 
перед нею постають завдання не тіль-
ки економічної модернізації та впро-
вадження передових технологій, але й  
ослаблення гостроти соціальних про-
блем. Підхід до вирішення цих завдань 
повинен здійснюватись більш тонко, 
ніж раніше. Світ до цих пір не може 
пробачити китайським комуністам 

події 1989 р. на площі Тяньаньмень, 
коли в уряду не знайшлося інших ар-
гументів проти інакомислення, окрім 
силової дії. Навчена гірким досвідом, 
влада КНР стала вельми педантичною 
в питаннях свободи і прав людини. 
Інтерактивні технології в зв’язку з цим 
є, якщо не панацеєю від соціальних не-
дуг, то, принаймні, вельми дієвим ін-
струментом, здатним максимально по-
легшити роботу соціальних і держав-
них інститутів та створити своєрідну, 
досі небачену систему інтерактивної 
демократії в країні з величезним і різ-
норідним населенням [1]. 

В КНР сьогодні проводиться до-
сить жорстка лінія щодо контролю за 
ЗМІ та всією інформаційною сферою, 
включаючи Інтернет.

В середині 2001 року було ухвалено 
рішення, що в десяти найбільших ки-
тайських містах незабаром знаходи-
тимуться урядові сервери, завданням 
яких є фільтрація всього інформацій-
ного потоку, що поступає в китайську 
частину Інтернету. Вони також визна-
чають інформацію, яка буде доступна 
через мережу. Для управління і конт- 
ролю Інтернету в тій його частини, що 
з самого початку зветься Піднебесною 
– ChinaNet, уряд Китаю (в особі теле-
графного агентства Сіньхуа та інших 
національних агентств новин) заснував 
організацію, яка для зовнішнього сві-
ту була позначена англійським найме-
нуванням China Internet Corporation  
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(CIC). Для неї були виділені штаб-
квартира в Гонконзі і зареєстрований 
національний домен. ChinaNet має свої  
філіали в кожній провінції, в кожному 
місті і повіті. Крім того, держава ши-
роко заохочує розвиток комерційних 
послуг в мережі, особливо, пов’язаних 
з дистанційним навчанням, освітою і 
медициною. Пріоритети у сфері мере-
жевих послуг віддаються, звичайно ж,  
банківській сфері. Проте електронна 
комерція і розваги теж заохочуються. 

Як би там не було, недавні спроби 
обмеження інформації, яка поступає, 
для користувачів America on line пока-
зали, що така фільтрація проводиться 
дуже грубо і, головне, невміло. Захід 
поки не робив яких-небудь публічних 
кроків, покликаних перешкодити ре-
алізації китайської “залізної завіси” в 
переважно мідно-волоконній мережі 
[2]. Безпрецедентний комп’ютерно-
мережевий бум в Китайській Народній  
Республіці впритул поставив китайсь- 
ку владу перед проблемою захисту сво- 
їх національних і державних інтересів. 
Широке співтовариство користува-
чів Інтернету в Китаї, безпосередньо 
пов’язане зі всім світом, таїть в собі  
масу загроз, пов’язаних з просочуван-
ням інформації, капіталу, недобро-
совісної конкуренції, міжнародними 
спекуляціями, а також проникненню  
заборонених матеріалів (порногра-
фії і опозиційної ідеології) в країну. 
Мережі, що призначалися раніше тіль-
ки для наукових обмінів, отримують 
широке застосування в комерції і по-
всякденному житті громадян. І ки-
тайський уряд законно припускає, що 
ці мережі можуть бути використані 
внутрішньою опозицією для пропа-
ганди “підривних” ідей в масах.

Авторитаризм властей КНР в пи-
таннях контролю над засобами ма-
сової інформації цілком зрозумілий 
багатьом китайцям, навіть тим, хто 
ставиться до нинішнього політичного 

керівництва не зовсім лояльно. Деякі 
зарубіжні дослідники відзначають, 
що повна свобода слова в абсолютно 
особливих, специфічних китайських 
умовах не тільки не можлива, виходячи 
з інтересів національної безпеки, але й 
може призвести до досить серйозних на-
слідків у сфері міжнародної безпеки.  
Китайський уряд був поставлений пе-
ред дилемою: “відпустити” Інтернет, 
проігнорувавши можливі загрози дер-
жавним інтересам, або “затиснути в 
лещата”, втрачаючи багато вигод вико-
ристання мережі в економічних цілях. 
Внаслідок недовгих і фактично закри-
тих дебатів, китайці вирішили, як і в 
багатьох інших випадках, підійти до 
проблеми комплексно. 

Підхід Китаю до питань захисту 
державних інтересів в мережі мож-
на формально охарактеризувати як 
“рознесений тотальний контроль”. 
Побоювання, які стосуються “людсь- 
кого чинника” в Інтернеті, влада вирі-
шує саме за рахунок цього людського 
фактору. Усвідомлюючи те, що буде не-
можливо відстежити “правопорушен-
ня” декількох мільйонів (а може, і де-
сятків мільйонів) користувачів, влада 
перерозподілила функції контролю і 
обліку між операторами зв’язку і адмі-
ністративними органами. На центра-
лізованому рівні було зроблено лише  
блокування широкого доступу до сай-
тів порнографічного змісту і до дея-
ких нових сайтів, таких, наприклад, 
як “Рейтер” чи “Нью-Йорк таймс”.  
Спеціальні фільтри, які провайдери 
Інтернет-послуг зобов’язані встанов-
лювати за свій рахунок, блокують та-
кож доступ до зарубіжних ресурсів  
політичного змісту, використовуючи 
такі ключові слова, як “Тайвань”, “дис-
идент”, “Тибет” та ін [3]. В основному, 
спостереження за роботою користува-
чів ведеться на місцях і починається 
вже з моменту реєстрації користува-
ча. Для того, щоб стати користувачем 



55

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Яна Буга

Інтернету, фізична особа повинна про-
йти перевірку в місцевому поліцейсь-
кому відділенні і надати провайдерові 
довідку встановленого зразка. За дея-
кими неофіційними даними, кадрові 
працівники Міністерства суспільної 
безпеки нерідко працюють на керів-
них посадах у великих провайдерских 
фірмах. Для фізичних осіб існує ці-
лий спектр різноманітних покарань: 
від грошових штрафів до позбавлен-
ня права користування Інтернетом на 
певний термін. Вимоги, які пред’яв-
ляються до корпоративних користу-
вачів суворіші ніж до фізичних осіб.  
Перевірка на благонадійність тієї або 
іншої компанії, охочої “вступити” в 
Інтернет, займає іноді декілька міся-
ців. Для солідних комерційних ком-
паній або державних організацій, що 
мають штатну службу безпеки або  
перший відділ, практикується зняття 
блокувань на користь бізнесу. Проте 
будь-які “витівки” співробітників цих 
компаній ретельно фіксуються на спе-
ціальному устаткуванні, а порушники 
режиму суворо караються. У фірмах 
ведеться журнал, де аргументуються 
відвідини кожного сумнівного сайту. 
На підприємствах, фірмах практику-
ється досвід публічних e-mail типу 
*@public.*, коли цілій групі праців-
ників надається одна і та ж адреса, а 
переадресація кореспонденції про-
водиться через системного оператора 
або чергового адміністратора локаль-
ної мережі [4]. Безумовно, такі заходи 
можуть ускладнювати оперативність 
роботи бізнес-користувачів Інтернету.  
Особливо тоді, коли йдеться про вико-
ристання Інтернету при роботі із зару-
біжними партнерами. Проте система 
“рознесеного тотального контролю” 
працює дуже гнучко і передбачає різні 
послаблення для певних категорій ко-
ристувачів, таких, наприклад, як вче-
ні-дослідники або працівники засобів 
масової інформації. До того ж “заходи 

забезпечення безпеки” в умовах дина-
мічної економіки, що розвивається, і 
ринкових відносин є для влади більше 
засобом самозаспокоєння і заспокоєн-
ня найбільш консервативно настроє-
ної частини населення. За тверджен-
ням експертів з компанії China Internet  
Corp. (http://www.china.com/), яка на-
лежить державному монополістові 
ринку інформаційних послуг – агент-
ству новин “Сіньхуа” (http://www.xin-
hua.org/), з 1996 року до тепер в Китаї  
не було зафіксовано жодного випадку 
використання систем електронної ко-
мерції в цілях пропаганди опозиційних 
політичних поглядів. Користувачам, 
які цікавляться забороненими ресур-
сами, відкриті можливості обходити 
урядові фільтри через відкриті канали 
на гонконзьких серверах. Дисиденти 
всередині Китаю дуже активно ви-
користовують електронну пошту для 
ведення листування із зарубіжними 
товаришами і навіть випускають елек-
тронні журнали і бюлетені, що містять 
інформацію з китайських джерел, за 
межами країни. 

На думку чиновників міністерства 
інформаційної індустрії, захист націо-
нальних інтересів не повинен ставати 
гальмом загального розвитку інфор-
маційних технологій, які на даний час  
є одним з головних інструментів за-
лучення китайців до досягнень світо-
вої культури, науки і техніки. На сьо-
годнішній момент, за оцінкою China 
Internet Information Center (www.chi-
na.org.cn/index.html), більше 80% під-
ключених використовують Інтернет  
як джерело отримання даних в сфері 
науки і техніки. При цьому 78% корис-
тувачів в Китаї – це молоді люди у віці 
від 21 до 35 років. Зрозуміло, що значні 
перепони в користуванні Інтернетом 
не на користь китайської держави, яка 
взяла курс на технологічне переозбро-
єння промисловості і створення цілої 
мережі так званих техно-індустріаль- 
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них парків високих технологій по всій 
країні. Тим більше що Інтернет, крім 
всього іншого, дуже вдало вписується в  
плани уряду Китаю стосовно сфери гло-
бальної інформаційної присутності [5]. 

Не обходять своєю увагою китайсь- 
кий Інтернет і зарубіжні компанії. 
Exite і Yahoo! вже давно запустили 
пошук на китайській мові. Китайські 
версії Netscape і MS Explorer виходять  
практично без відставання. Багато за-
рубіжних провайдерів Інтернет-по-
слуг усвідомлюють те, що без Китаю і  
контенту про Китай, їхні послуги бу-
дуть неповними.

Зараз в Китаї заблоковано близь-
ко 100 зарубіжних Інтернет-сторі- 
нок, до числа яких входять CNN, Los 
Angeles Times, Wall Street Journal, 
Washington Post, Voice of America, а 
також політично чутливі, наприклад, 
Taiwan Government Information Office,
Amnesty International, China News 
Digest (США) [6].

Не можна також не підкреслити, 
що китайська община у всьому світі 
дуже уважно стежить за розвитком 
інтерактивних технологій в Китаї.  
Результатом цієї уваги є цілий ряд 
корисних Інтернет-ресурсів (як анг- 
лійською, так і китайською мовою), які 
розміщені за рахунок китайської об-
щини і працюють на громадських за-
садах. До таких ресурсів відносяться 
перш за все Сhina News Digest (www.
cnd.org) і TCFA UPDATE (www.aimhi.
com/VC/tcfa). Перший ресурс надає  
широкий вибір різних новинних бюле-
тенів і посилань на різні китайсько- і 
англомовні Інтернет-ресурси. Там же 
знаходиться архів різноманітних ма-
теріалів по Китаю, включаючи фото-
матеріали. TCFA – бюлетень китайсь- 
кої фінансової асоціації, громадської 
організації, що об’єднує фінансистів і 
економістів китайського походження 
з різних країн світу. Інформація, яка 

надається двома цими організаціями, 
абсолютно безкоштовна і розповсю-
джується як через сайт, так і за допо-
могою розсилки. 

Зрозуміло, що певним чином орга-
нізована інтернет-цензура – це обов’яз-
кова функція держави, один із засобів 
гарантування безпеки й соціальної ста-
більності у демократичному суспіль-
стві. Однак, в КНР інтернет-цензуру 
використовують, як свідчать факти, 
в якості знаряддя політичного при-
душення владою опозиції, обмеження 
доступу до аналітичної інформації з 
багатьох складних і дискусійних про-
блем. Подібну стриманість в питаннях 
свободи в мережі влада аргументує 
цілком резонно: “Ми не проти розум-
ної свободи, але проти безконтрольної 
вседозволеності”. Така позиція сприй-
мається вельми вороже “лівими” де-
мократами, але фахівці-сходознавці 
сходяться на думці, що подібний під-
хід себе виправдовує і не йде врозріз із  
загальним досвідом та практикою ки-
тайських реформ, так само як і з тра-
диційними для цієї країни постулата-
ми конфуціанства.
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НОВИЙ ГУМАНІЗМ ДЛЯ ЄВРОПИ

Гуманоцентричність надихала 
та захоплювала в полон геніїв. 
В епоху Відродження гуманізм 

став течією і призвів до справжньої 
культурної революції. Видатні пись- 
менники, оратори, мислителі, живо-
писці, науковці боролися за історичне 
обличчя людини, створюючи шедеври, 
якими пізніше будуть захоплюватися 
та наслідувати не одне тисячоліття. Це 
був гімн повазі та гідності людини, її 
права на щастя.

Прогрес науки відбувався на ко-
ристь людства, але егоцентризм, аж 
ніяк не гуманізм, створили потужну 
зброю самознищення. Замкнутість лю- 
дини на собі призвела до фатальних, 
руйнівних війн, жорстоких моделей 
переустрою світу, панування та воло-
дарювання. 

Світ пережив дві світові війни та усві-
домив небезпеку ізоляціонізму. Чис- 
ленні сценарії побудови протагоніс-
тичного суспільства призвели до ство-
рення потужного союзу між європей-
ськими державами, який не боровся 
за право домінування. Об’єднання єв-
ропейських держав відбулося завдяки  
розумінню, що найбільшим скарбом є 
життя та добробут людини. 

Європейський Союз після 1989 року 
запропонував гасло: “Новий гуманізм 
для Європи”. Гуманісти прагнули щоб 
всі люди мали необхідний життєвий 
рівень, доступ до освіти, охорони здо-
ров’я, комунікацій тощо. Це прагнення  

поширювалося на демократію в сфері 
економіки. [1]

Орієнтири “Нового гуманізму для 
Європи” на відміну від глобалізму мали 
не тільки поставити акцент на покра-
щенні економічного добробуту індиві-
да, але й апелювати до духовного “про-
світництва” Європи. Як підкреслює 
Едгар Морен у своїй праці “Мислячи 
про Європу”: “Важливою рисою євро-
пейської культури є зустріч, діалог між 
вірою та розумом, релігією та секу-
лярним світом, духовним та світським 
життям. Саме в діалозі культур сфор-
мувалася Європа, і цей діалог об’єднує 
різноманітні спадщини: грецьку дум-
ку, римське право, юдаїзм, різнома-
нітні християнські традиції (римську, 
східну, англіканську, протестантську), 
іслам, Відродження, Реформацію, 
Просвітництво, Французьку револю-
цію, наукову думку, гуманізм… Цей ді-
алог і розподіл між духовним та світсь- 
ким, який вони принесли собою, по-
ступово призвели до визнання, авто-
номії секулярого світу і ствердження 
прав індивіда” [2, P. 107].

Адже, на сучасному етапі розши-
рення кордонів Європейського Союзу 
відбувається завдяки політичному, 
економічному, культурному та релігій-
ному екуменізму. Недаремно такі кра-
їни як Угорщина, Чеська Республіка, 
Польща, показують своє національ- 
не “свідоцтво про хрещення” наче пас- 
порт, який узаконює їх вступ до Єв- 
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дини на собі призвела до фатальних, 
руйнівних війн, жорстоких моделей 
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Світ пережив дві світові війни та усві-
домив небезпеку ізоляціонізму. Чис- 
ленні сценарії побудови протагоніс-
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рення потужного союзу між європей-
ськими державами, який не боровся 
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ропейських держав відбулося завдяки  
розумінню, що найбільшим скарбом є 
життя та добробут людини. 

Європейський Союз після 1989 року 
запропонував гасло: “Новий гуманізм 
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ров’я, комунікацій тощо. Це прагнення  
поширювалося на демократію в сфері 
економіки. [1]

Орієнтири “Нового гуманізму для 
Європи” на відміну від глобалізму мали 
не тільки поставити акцент на покра-
щенні економічного добробуту індиві-
да, але й апелювати до духовного “про-
світництва” Європи. Як підкреслює 
Едгар Морен у своїй праці “Мислячи 
про Європу”: “Важливою рисою євро-
пейської культури є зустріч, діалог між 
вірою та розумом, релігією та секу-

лярним світом, духовним та світським 
життям. Саме в діалозі культур сфор-
мувалася Європа, і цей діалог об’єднує 
різноманітні спадщини: грецьку дум-
ку, римське право, юдаїзм, різнома-
нітні християнські традиції (римську, 
східну, англіканську, протестантську), 
іслам, Відродження, Реформацію, 
Просвітництво, Французьку револю-
цію, наукову думку, гуманізм… Цей ді-
алог і розподіл між духовним та світсь- 
ким, який вони принесли собою, по-
ступово призвели до визнання, авто-
номії секулярого світу і ствердження 
прав індивіда” [2, P. 107].

Адже, на сучасному етапі розши-
рення кордонів Європейського Союзу 
відбувається завдяки політичному, 
економічному, культурному та релігій-
ному екуменізму. Недаремно такі кра-
їни як Угорщина, Чеська Республіка, 
Польща, показують своє національ- 
не “свідоцтво про хрещення” наче пас- 
порт, який узаконює їх вступ до Єв- 
ропейського Союзу. До того ж питан-
ня про інтеграцію мусульманської Ту- 
реччини до ЄС, у більш чи менш ла-
тентний спосіб, вводить у гру релігійні 
виміри цивілізаційної тотожності цьо-
го Союзу [3, P.36].

Конференція або зустріч універси-
тетських викладачів на тему “Новий 
гуманізм для Європи: роль універ-
ситетів”, яка відбулася 21-24 червня 
2007 року в Римі з нагоди 50-ти річ-
чя Римського договору підкреслила  
важливість питання про культурну 
та духовну спорідненість європейців. 
Проблематика конференції грунтов-
но висвітлюється професором Дон 
Манліо Соді з університету Салезіана: 
“Місія університетів полягає у слу-
жінні всебічному загальному розвитку 
людської індивідуальності. Академічні 
інституції відіграють важливу роль у 
розвитку культурних процесів, які ве-
дуть до європейської ідентичності… 
Гуманістичні та християнські погляди 
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є дороговказом для тих, хто присвятив 
свою енергію та думки університетам, 
з метою формування енергійних осо-
бистостей...”

Проведення провідними європейсь- 
кими науковцями своєрідного трикут-
ника: людина – освіта – духовне життя 
професорами європейських універси-
тетів було спробою осмислення ролі 
вищих учбових закладів у процесі ре-
гуманізації. 

Мета конференції досягалася під 
час чотирма секцій: 

Перша працювала над проблемою 
“Людська індивідуальність: генеалогія 
та біографія”. Робота секції сконцен-
тровувалася на людській особі як на 
вільному та відповідальному суб’єкті, 
що знаходиться у тісному зв’язку із 
сучасною культурою. Секція була по-
ділялась на декілька підсекцій, серед 
яких слід виокремити: “Університет 
як освітнє співтовариство: парадигма 
інтегральної освіти”, та “Ідентичність 
католицьких університетів”. Науковці 
намагалися дати оцінку співпраці уні- 
верситетів Європи з метою покра-
щення якості освіти та інтенсифікації 
культурного обміну. 

На другій секції “Місто людей: сус-
пільство, навколишнє середовище, 
економіка” аналізувались проблеми 
економічної політики Європейського 
Союзу, демократії та субсидіарності, 
нового добробуту пост-індустріальних 
суспільств, мультикультурної співпра-
ці, а також питання міграції. Людська 
суб’єктивність є визначальною рисою 
сучасності, але зловживання індиві-
дуальною суб’єктивністю призводить 
до занепаду. Тому місто виступає сво-
єрідною фабрикою законів економіки, 
здоров’я, освіти, розвитку та торкаєть-
ся самої серцевини колективного існу-
вання.

На третій секції “Точка зору нау- 
ки” стверджувалось, що сучасна епо-

ха характеризується “завоюваннями” 
науки та зростанням технологічних 
можливостей. Поза сумнівом, це є по-
зитивна тенденція, але існують певні 
ризики, які полягають в тому, що зрос-
тання технічних інновацій призводить 
до усамітнення життя. Сучасний світ 
стає не тільки місцем самовираження 
для креативних геніїв, але й деструк-
тивним елементом для схибнутих на 
деспотизмі та домінуванні людей. На 
секції також дискутувались питання, 
які торкались проблем “гуманізова-
ної” технології, централізму людсько-
го буття, технологічних інновацій у 
медицині, інформаційної еволюції. 
При цьому підкреслювалось, що саме 
гуманістичне розуміння запобігає се-
грегації науки та ізоляціонізму. 

Під час роботи четвертої секції 
“Креативність та пам’ять” мистецтво 
тлумачилося як мудра пам’ятка, що 
пройшла випробування часом. Але з 
плином історичного часу пам’ять пе-
ретворюється в документи, а мисте-
цтво – в припущення, в яких пара-
доксальне людське обличчя тьмяніє. 
Християнська віра повинна надихати 
на захоплення красою, на відновлен-
ня справжніх, а не спотворених часом 
та модою рис обличчя людини. Тільки 
тоді європейська ідентичність буде 
сприйматися як літературна мова, 
культура, історичні пам’ятки архітек-
тури, свобода комунікації, музика.

Слід наголосити на тому, що кон-
ференція була організована під па-
тронатом президента Італійської 
Республіки Джорджо Наполітано та 
Конференційного Консиліуму Євро-
пейського Єпископства. Високий рі- 
вень та якість конференції забезпе- 
чувалися яскравими виступами про- 
фесорів з університетів Італії, Ні- 
меччини, Австрії, Франції, Іспанії, 
США, Великобританії, Греції, Швеції, 
Угорщини, Болгарії, Польщі, України, 
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ЄВРОПЕЙСЬКА ПОДОРОЖ, 
АБО НОТАТКИ ПЕРЕСІЧНОГО 

ЧЕРНІВЧАНИНА

Конференція „Новий гуманізм 
для Європи: роль універси-
тетів”, що відбулася у Римі з 

21 до 24 червня ц.р. зібрала науковців з 
усіх європейських країн. В Україні ор-
ганізацією подорожі займалася моло-
діжна патріарша комісія Української  
Греко-католицької церкви. Приємно, 
що наша делегація налічувала понад 
сто осіб, це – викладачі зі Львова, Івано-
Франківська, Донецька, Тернополя, 
Дрогобича, Чернівців. Серед них про-
ректори, декани, завідувачі кафедра-
ми. Чернівці ж, окрім авторів цієї стат-
ті, представляли молоде подружжя 
викладачів Ігоря і Тетяни Скутарів, а 
також представники академічного то-
вариства „Обнова-Чернівці”. 

Мандрівка розпочалася зі славно- 
го міста Львова, звідки наш шлях про- 
довжився у напрямку державного кор- 
дону, а саме, – до містечка Чоп. 
Запланований маршрут пролягав че- 
рез Угорщину, проте, столицю Буда- 
пешт вдалося побачити лише з вікон 
автобусів. А вже першу екскурсійну 
зупинку зробили в головному міс-
ті Австрії – Відні. Через обмаль часу 
(тільки 2 години на знайомство з міс-
том) наші намагання побачити найви-
значніші пам’ятки Відня нагадували  
спроби прочитати роман на п’ятсот 
сторінок за десять хвилин. На щастя, 
грунтовніше знайомство з Віднем очі-
кувало українських науковців уже на 
зворотньому шляху. Хоча і цього разу 

все ж встигли відвідати службу Божу в 
Українській церкві святої Варвари, яка 
десятки років є центром української 
громади у Відні. Опісля подалися до 
центрального храму, справжньої ві-
зитної картки Відня – Собору святого 
Стефана XIV-XV ст. Південна башта 
собору (137 метрів) вважається шедев-
ром готики і служить орієнтиром для 
туристів, адже височіє навіть над су-
часними будівлями, які розташовані у 
центрі столиці.

Наступною зупинкою стала Венеція. 
Це, як відомо, один з найпопулярні-
ших туристичних центрів Європи.  
Цікаво було порівняти враження, які 
складалися під впливом телебачення, 
літератури та розповідей знайомих зі 
справжньою Венецією, збудованою на 
118 островах, поєднаних між собою 
160 каналами. Залишивши автобу-
си на заміському паркингу, ми міцно  
трималися за чудового гіда. Ним зго-
лосився стати мистецтвознавець, ака-
демік, лауреат Шевченківської премії 
Володимир Овсійчук, який свого часу 
викладав в Італії. Проблукавши добру 
годину лабіринтами Венеції, оглянув-
ши церкву Санта Марія Глоріоза дель 
Фрарі XIV-XV ст., головний престіл 
якої прикрашає Ассунта – Вознесіння 
Марії, роботи Тиціана, ми таки потра-
пили на центральну площу св. Марка. 
Величність та вишуканість цього май-
дану наче втілює дух незалежності та 
могутності Венеції, відображений на-
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віть на гербі міста – крилатому Левові. 
Собор та дзвіниця св. Марка, Палац 
Дожів, Часова башта, Стара та Нова 
Прокурації – будівлі, зведені у стилі 
Ренесанс, вражають витонченістю та 
монументальністю. Особливо хочеть- 
ся згадати про собор св. Марка XI ст., 
адже візантійський стиль, в якому він 
збудований, дуже близький українцям.

А ще Венеція – це і Великий канал, 
і безліч церков, палаців, музеїв, мос-
тів, найвідоміші з яких – Ріальто та 
міст Зітхання. До речі, з більш ніж 400 
мостів нам довелося подолати лише 
56. Вуличні музиканти, темпераментні 
продавці та гондольєри, постійний га-
мірний натовп туристів та венеціанців, 
що здається не міліє навіть уночі... 

Наступного дня вже були у Римі, 
де й відбувалася конференція „Новий 

гуманізм для Європи: роль універси-
тетів”. Засідання відбувалися одразу в  
кількох університетах, тож учасники 
мали можливість скласти цілісну дум-
ку про науковий Рим. Що ж до Риму 
туристичного, то, озброївшись мапою, 
ми крок за кроком обійшли добру час-
тину центральної частини міста, це 
 – площі Навона з фонтаном Чотирьох 
рік, Іспанії з Іспанськими сходами, 
Венеції, Республіки, Вітчизни, св.Пе-
тра та інші. Величезну кількість не-
зрівнянних храмів – ст.Джовані ді 
Лютерано, Падіння Ангела, св.Ігнатія 
ді Лойоли… І, звичайно, візитні карт-
ки Риму – Колізей, Пантеон, Форум ім-
ператорів, Капітолій, Палатінум, арку 
Констянтина. Проте, це тільки відомі 
будівлі, але Рим наповнений дрібни-
ми шедеврами, які зустрічаються на 
кожній вуличці. А ще, вражає над-

Флоренція. Собор Санта Марія-дель-
Фйоре

Відень. Собор св.Стефана
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звичайна кількість і різноманітність 
фонтанів, серед яких виділяється 
фонтан Треві. 

Окремо хотілося б розповісти про 
державу в державі – Ватикан. У цен-
тральному храмі католиків – соборі 
св.Петра для учасників наукового фо-
руму – а це майже 4 тисячі осіб – від-
бувалася меса, яку проводив секретар 
держави Ватикан кардинал Тарчізіо 
Бертоне. Після цього у величезній 
залі, що знаходиться поряд, було орга-
нізовано зустріч з Папою Бенедиктом 
ХVI. Аудієнція тривала майже годину 
і залишила незабутні враження. Папа  
звернувся до учасників конференції 
з промовою англійською мовою, ак-
центувавши, що Церква покладає ве-
ликі надії на університети, молодіжні 
об’єднання у справі виховання хрис-
тиянських цінностей у студентства. 

На конференції ми познайомилися 
з українським науковцем Михайлом 
Перуном, який з 1998 року навчається 
у Римі, а зараз захищає докторську ди- 
сертацію. Завдяки цьому знайомству 
з̀ явилася можливість трішки поба-
чити це місто очима його мешканців. 
Цікаве враження залишилося від ра-
йону Траставере, який, за словами   
нашого гіда-земляка, залишився най-
більш римським, що доводить і „війна” 
проти не завжди вихованих туристів: 
на вікнах обурені італійці вивішують 
плакати з написами “Для чого ви сюди  
приїхали?” і таке інше. Та це не зава-
дило нам посиділи в класичній іта- 
лійській піцерії та відчути всі тонкощі 
спілкування з місцевими офіціантами 
та мешканцями.

Не могли не відвідати в Римі укра-
їнський центр – університет ім. св. 

Рим. Українські учасники конференції біля Колізею
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Климентія Папи, в якому розташована 
церква св.Софії – дуже схожа на Софію 
Київську, музей митрополита Йосипа 
Сліпого та відомий пам’ятник Тарасу 
Шевченку, зображеному як Мойсей 
українського народу. 

Вже після обіду цього дня ми були 
у Флоренції – місті, з якого розпо-
чиналося європейське Відродження. 
Надзвичайним є центральний собор 
Флоренції – Санта Марія-дель-Фйоре 
XIII-XIV ст., поряд з яким знаходить- 
ся дзвіниця Джотто. Однією з найдав-
ніших існуючих будівель Флоренції, 
перші згадки про яку датовані 5 ст., 
є Баптистерій Сан-Джованні. У Фло- 
ренції ми затрималися всього на 3 
години і вирушили знову до Відня. 

Цього разу, українські науковці від-
крили для себе це надзвичайно місто 
як взірець порядку, чистоти та гармо-
нії історії з модерном. Ми зосередили 
увагу на огляді центральної частини 
міста, що знаходиться в межах вули-
ці Ринг. Завдяки великій кількості 
парків, скверів, садів, вона по праву  

вважається однією з найкрасиві-
ших вулиць світу. На вулицю ви-
ходить ансамбль палацу Хофбург, 
будівлі якого створювали впро-
довж XIII-XX ст. Складається 
враження, що тут, на порівня-
но невеликій території колишньої  
резиденції Габсбургів, зібрано усі ше-
деври Австрії. Проте, Відень знову 
дивує будівлею парламенту Австрії, 
міською ратушею, міським театром... 
Характерною рисою австрійців є те, 
що вони вміють вшановувати імена 
тих людей, які зробили Відень одним із 
центрів світової культури – у числен-
них парках і скверах, що прилягають до 
Рингу, встановлено пам’ятники своїм 
великим музикантам – В.-А. Моцарту, 
І.Брамсу, І.Штраусу, Ф.Шуберту, Л.-В. 
Бетховену.

Такою видалася наша мандрівка ту- 
ристичними маршрутами Європи, піс-
ля якої з новими силами та враження-
ми залюбки повернулися в Україну, бо 
ж недарма кажуть: “У гостях добре, а 
вдома найкраще”.
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ПОЛІТРЕФОРМА: ВІДСУТНІСТЬ 
ЦІННОСТЕЙ ТА ПРОБЛЕМИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ

8 грудня 2004 року Верховна 
Рада України внесла зміни до 
Конституції, затвердила про-

ект змін до Конституції по місцевому 
самоврядування й внесла зміни до за-
кону про вибори президента. За бага-
тостраждальний „пакет” проголосу-
вало 402 народних депутати, з них 78 
депутатів „Нашої України”, 1 – депутат 
БЮТ. Майбутній президент Ющенко 
за політреформу не голосував, хоча 
й був у залі. В блоці Тимошенко єди-
ним „політреформатором” виявився 
Анатолій Матвієнко, автор двох з па-
кетних законопроектів, тому очевид-
но й проголосував „за”. Одноголосно 
голосували за політреформу СПУ, 
КПУ, „Демініціативи”, „народники” 
Литвина, есдеки, НДП-ППУ, „Центр”, 
„Єдина Україна”, „Союз”, „трудовики”, 
„Регіони” без двох голосів та позафрак-
ційні теж без двох голосів. Після голо-
сування проекти підписали Литвин та 
Кучма. При цьому тодішній спікер на-
звав рішення Ради „актом консолідації 
та примирення”.

*     *     *
Упродовж останніх кількох років 

політреформа стала помітним яви-
щем суспільно-політичного життя в  
Україні, процесом, що суттєвим чином 
вплинув на сьогодення та майбутнє 
нашої країни.

Отак пафосно та банально можна 
констатувати роль політреформи у 
швидкому калейдоскопі подій, свід-

ками яких ми є. Й це вірно. Власне, 
кілька років тому ніхто напевно не 
очікував, що нескінчене повторюван-
ня Олександром Морозом мантри про 
політреформу утілиться у реалізова-
ний проект. Тоді щиру зацікавленість 
щодо реформи політичного устрою  
висловлювало доволі обмежене коло 
осіб. Та будь-який публічний коментар 
своєї позиції дуже швидко викликав у 
глядачів та слухачів помітне роздрату-
вання, оскільки провідники цього під-
ходу, зокрема сам О. Мороз, немов би 
навмисно, заплутували нас у номерах 
проектів, підпунктах, параграфах, нор- 
мах та визначеннях. Складалося вра-
ження, що а) окрім власне „батька по-
літреформи” вона нікому не потрібна; 
б) тільки цей „батько” й знає якого 
„Омена” він збирається породити.

Уявімо собі, що мине багато років і 
майбутні історики досліджуватимуть 
політреформу. Давно вщухлі емоції 
навколо подій навряд чи передадуться 
нащадкам. Усе що залишиться для до-
слідження – сухі бюрократичні слова 
на папері (чи то пак на електронних  
носіях). Вірогідно майбутній дослідник 
звернеться до об’єктивної бази даних 
інтелектуального надбання українсь- 
ких політиків та з’ясує що саме вони 
стали „джерелом” рішень прийнятих 
8 грудня 2004 року. Цікаво, що у цей 
день окрім „політреформи” Верховної 
Ради, „відмітилися” різноманітни-
ми наказами, постановами та рішен-
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нями й інші владні органи. Можливо, 
деяких дослідників зацікавить наказ 
СБУ № 691 або угода між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Монголії 
про співробітництво в галузі туриз-
му. Зацікавленість діяльністю СБУ у  
них швидко розвіється, бо текст нака-
зу ховатиме гриф „для службового ко-
ристування”. А угода між Україною та 
Монголією, очевидно, свідчитиме про 
важливість „нескінченні потоки” турис-
тів між нашими братніми країнами.

Я б не іронізував над українсько-
монгольськими відносинами, якби не 
один момент, що привернув мою ува-
гу. Просте читання двох абсолютно 
різних документів, єдиною спільною 
рисою яких є лише дата прийнят-
тя, наштовхує на вельми важливе за- 
питання. Цитую угоду: „Кабінет Мі-
ністрів України та Уряд Монголії, далі 
– „Сторони”, керуючись взаємним ба- 
жанням розвивати та зміцнювати 
співробітництво в сфері туризму між 
двома країнами, визнаючи важливість 
двосторонніх зв’язків в галузі туризму 
та розглядаючи їх як важливий фак-
тор покращення взаєморозуміння та 
зміцнення дружніх відносин між дво-
ма країнами, з метою створення пра-
вової основи для подальшого розвитку 
туристичних обмінів між Україною 
та Монголією на принципах рівності 
та взаємної вигоди, погодилися про 
таке...” Ну і так далі, по тексту. Зверніть 
увагу на словосполучення „з метою” та 
сяке-таке обґрунтування важливості 
даної угоди.

А тепер звернемося до документу 
Закон України „Про внесення змін до  
Конституції України”. Знайдіть хоч 
щось подібне!!!

Безперечно, логічно побудоване 
вмотивування не найсильніша сторо-
на сучасних українських законотвор-
чих продуктів, навіть на наявність у 
даному словосполученні складової  
„творчих”. Проте, не обмежуючись роз-

глядом тексту Закону, а й підключив-
ши й інші „законотворчі” матеріали 
нам сучасникам украй важко знайти 
(а що ж казати про майбутніх дослід-
ників) артикульовані пояснення мети 
прийняття Закону.

Я свідомо опускаю масив вислов-
лювань що стосуються політреформи 
тих чи інших політичних гравців (з 
публіцистичних джерел). Адже у то-
гочасних інтерв’ю, коментарях та за-
явах дуже багато емоцій й популізму. 
За таких умов сподіватися виловити 
там об’єктивні судження доволі важко. 
Отож, якщо ґрунтуватися лише на до-
кументах політреформи, що отрима-
ли статус офіційних, слід констатува- 
ти – ми не знайдемо там обґрунтуван- 
ня її мети.

Напевно невизначеність мети не є 
чи не найбільшою вадою будь-якого 
документу, навіть якщо він докорінно 
змінює уклад такої важливої сфери 
як політичне життя найбільшої євро-
пейської країни. Очевидно, наявність 
одного абзацу „творчого” тексту (як у 
процитованій українсько-монгольскій 
угоді) навряд чи була б визначальною 
для історії. Але!

Хотів би звернути увагу читача на 
значно ширшу проблему. Окрім від-
сутності (формальної чи неформаль-
ної) мети реформування політичного 
укладу, ми маємо справу з відсутністю 
цінностей, на яких побудовано цей ре-
форматорський крок. Себто, відповідь 
на питання „навіщо потрібна рефор-
ма?” ми ще можемо знайти, керуючись 
якимись невербальними образами, 
копирсаючись у політичних інтригах, 
досліджуючи нахили особистостей 
нашого політичного Олімпу. А от пи-
тання „на яких ціннісних засадах ба-
зується реформа?” залишається рито-
ричним.

Автор намагався шляхом опиту-
вання „один-на-один” лідерів провід-
них політичних сил Чернівецької об-
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ласті з’ясувати різноманітні нюанси  
політреформи, зокрема її вплив на міс-
цеву владу. Усі без винятку охоче від-
повідали на запитання щодо поточної 
політики, взаємин з центральними ор-
ганами своїх політичних сил, міжпар-
тійних відносин на місцях, бачення  
майбутнього. Проте, намагання отри-
мати хоча б яку-небудь версію щодо 
ціннісних орієнтирів політреформи 
викликали на розгубленість у співроз-
мовників.

Висловлю припущення, що укра- 
їнські політики нехтують, на їх погляд, 
суто теоретичними поняттями та за-
надто зверхньо, а подекуди й цинічно  
ставляться до таких „високих матерій”, 
які не вимірюються кількістю депутатсь- 
ких мандатів, міністерських портфе-
лів, пакетами акцій та цінних паперів. 
Хоча це досить дивно! Оскільки піо-
нери світової демократії вже досить 
давно довели, що існує прямий зв’язок 
між ґрунтовним ціннісно-орієнтов-
ним світоглядним базисом політичної  
сили та її (чи швидше її лідерів) довго-
літтям і благополуччям.

Хотілося наголосити на тому, що  
йдеться не про невірний вибір цінніс-
них орієнтирів при створенні законо-
давчої бази політреформи, а скоріше 
про відсутність будь-яких ціннісних 
орієнтирів!

Можна робити різноманітні при-
пущення відносно того, навмисно чи 
ні тема цінностей випала з процесу 
створення та втілення конституційних 
змін. На мій погляд, головна її „незруч-
ність” для творців полягала у можли-
вих труднощах побудови стрункої ло-
гічної концепції змін. Адже до слова 
„цінності” якось невимушено напро-
шується прикметник „демократичні”. 
Очевидно, якщо такі базові принципи 
як ринкова (або хоча б ринково орієн-
тована) економіка, верховенство права 
(у сенсі судової реформи) та свобода 
слова навряд чи доцільно було б вмон-

товувати у політреформу, то омину-
ти виборчу систему та (що куди важ-
ливіше) принципи функціонування  
влади у міжвиборчі періоди „батьки 
політреформи” не могли. Якщо ж на 
хвилинку помріяти та припустити, 
що при творенні змін до Конституції  
вони вимушені були б уголос арти-
кулювати прихильність демократич-
ним цінностям, а отже надати „режим  
максимального сприяння” громадя- 
нину, то їм прийшлося б виписувати ви-
борчі процедури не під себе (свої партії 
та блоки),а (о, Боже!) під громадянина.  
Прихильність до демократичних цін-
ностей також змусила б змінити век-
тор побудови владної машини від 
приємного „людина для держави” на 
неприємне „держава для людини”. 
Останній принцип вимагав би вті-
лення зрозумілих прозорих процедур 
функціонування законодавчої та ви-
конавчої гілок влади у міжвиборчий 
період. Таких „правил гри”, які б не 
затягували створення коаліції та уря-
ду, а максимально сприяли їх швид- 
кому формуванню; які б не сприяли 
б політичній корупції, а мінімізува-
ли її; які б не заплутували розподіл 
повноважень, а чітко розмежовували 
їх. Звісно, усе це з метою ефективного 
(вибачте на слові) служіння держави  
громадянину, а не навпаки.

Що й казати?! Якби політрефор-
мування починалося з дискусії про 
орієнтири та прийняття за основу де-
мократичної шкали цінностей, то, на  
моє переконання, конституційні зміни 
мали б зовсім інший зміст. Не кажу-
чи вже про те, що навряд чи вдалося б 
тотально ігнорувати інтелектуальний 
потенціал представників громадянсь- 
кого суспільства, глибоких напрацю-
вань аналітичних центрів та експерт-
ного співтовариства, яких вистачило б 
на, мабуть, десяток реформ у будь-якій 
галузі життя країни. Переконаний, 
успішніших реформ, аніж ті, що про-
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дукуються „кнопкодавами”.
Ще одним непрямим доказом, м’яко 

кажучи, непродуманості політрефор-
ми з точки зору відсутності ціннісних 
засад є, наразі у момент „політичного 
ступору”, поява лавини публікацій, що  
рясніють словами „мораль”, „обов’я-
зок”, „відповідальність”, „свідомість”, 
тощо. Використовуючи ці поняття ав-
тори апелюють до ключових фігур по-
літичної кризи, що виникла. Вочевидь, 
через те, що не бачать інших (зокрема, 
процедурних) рецептів виходу з кризи, 
аніж розрулювання ситуації на пошу-
ку спільних ціннісних засад. Виникає 
запитання: чому про шкалу цінностей 
не можна було домовитися до того, а 
не після того?

Отож, дозволимо собі відзначити 
дві очевидні обставини: 1) за великим 
рахунком кризова ситуація виникла  
унаслідок політреформи; 2) украй не-
досконала політреформа з’явилася за-
вдяки тому, що її не було чітко визна-
чено і до того ж політики знехтували  
ціннісними підходами.

*     *     *
Якщо на загальнонаціональному 

рівні політреформа за два роки існу-
вання спровокувала політичну, кон-
ституційну, урядову, парламентську, 
світоглядну (вибір – за уподобанням) 
кризу, то на нижчих владних щаблях 
такої відвертої гостроти проблем не 
спостерігалося.

Виникали деякі спалахи війн між 
виконавчою та представницькою гіл-
ками влади на місцях, особливо у тих 
регіонах, де до них рекрутувалися по-
літичні сили – опоненти. Безумовно,  
пальму першості щодо драматургії по-
всякденних колізій утримує Київська 
міська влада. Проте, чи породжена саме 
політреформою фонтануюче „веселе 
життя” київської влади – це питання.

Не дивлячись на відносний спокій,  
що панує в областях, містах, селищах 
та селах України, політреформа теж 

породила тут низку проблем. Поки що 
латентних.

Оскільки, серед „батьків політре-
форми” регіональних лідерів не було, 
то й закидати їм нехтування ціннісни-
ми орієнтирами немає сенсу. Єдиним  
акцентованим аргументом „проти” по-
літреформи у час її обговорення та/або 
після прийняття лунали побоювання, 
що нова виборча система призведе до 
викривлення відносно пропорційного 
представництва територіальних гро-
мад у регіональних органах влади.

Що це означає? Наприклад, за ре-
зультатами виборів 2006 року у ново- 
обраній Чернівецькій обласній раді пе-
реважають підприємці, яких нарахову-
ється понад 40, а також держслужбов-
ці – понад 20 (в основному керівники 
обласної державної адміністрації та її 
структурних підрозділів). Депутатські 
мандати отримали також науковці 
(12), лікарі (7), лісники (5), тимчасово 
безробітні (6), зв’язківці, пенсіонери, 
адвокати, дорожники, банкіри, функ-
ціонери партійних та громадських 
структур. До обласної ради обрано та-
кож начальника УМВС у Чернівецькій 
області (за списком НСНУ), представ- 
ника міністра внутрішніх справ (за 
списком СПУ) та двох журналістів.

Як неважко здогадатися з 104 де-
путатів крайового парламенту тоталь- 
на більшість – це мешканці обласного  
центру. Хай Чернівецька область – най-
менша в Україні, але доконаний факт 
– деякі її райони практично не пред-
ставлені у Чернівецькій обласній раді.

Власне, я не упевнений, що наяв-
ність у обласній раді депутата з про-
пискою у селі, припустимо, Малий 
Кучурів гарантує цьому селу та мало-
кучурівській громаді швидкий роз-
квіт, хвилю інвестицій із Силіконової 
Долини та вирішення соціальних про-
блем. Але, вважаючи на усталену ма-
жоритарну традицію в Україні, ритуал 
раз на 4-5 років кандидату-індивідуа-
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лу загравати з виборцями округу, на-
явність легітимного хабара виборцям 
у вигляді депутатського фонду, тощо, 
слід визнати, що зміна виборчих правил 
стала неабиякою проблемою для „слуг  
народу”. Можливо, й для народу теж.

Проте, зміна особистої відповідаль- 
ності, закріпленого за округом депута-
та-індивідуала, на колективну відпові-
дальність партії (блоку), на мій погляд,  
не є головною проблемою впливу полі-
треформи на регіональний рівень.

Пропоную подивитись на резуль- 
тати виборів 2006 року у Чернівецькій 
області до Верховної Ради України та 
до Чернівецької обласної ради (див. та-
блицю).

Електорат один і той же, а резуль- 
тати помітно різні. У порівнянні з ви-
борами до Верховної ради суттєво не- 
добрали визнані фаворити перего-
нів. Натомість, порівняно непоганий  
результат показали Блок Литвина та 
„Пора”, достатній для того щоб їхні 
представники потрапили до депутатсь- 
кого корпусу області.

Які роздуми напрошуються при 
порівнянні результатів, наведеної та-
блиці? Очевидно, що для частини ви-
борців голосування до центрального 
органу та до обласного мало деяку різ-
ницю. Можна припустити, що пове-
дінка переважної більшості громадян,  
які дійшли до виборчих урн, вкладала-
ся у схему голосувати за одну вибра-
ну політичну силу у всіх отриманих 
на руки бюлетенях. Й це цілком при-
родно – якщо вже якось сформувало-
ся переконання, що „партія (блок) Х” 

це найкращих вибір, то слід цей ви-
бір підтримати на усіх щаблях влади. 
Можливо, вибір цієї переважної кіль-
кості виборців зумовлювався саме орі-
єнтаціями на імідж партії або, скоріше, 
харизму загальнонаціональних лідерів 
даної політичної сили.

Яким же чином можна пояснити, 
наявне зміщення вподобань тієї час-
тини виборців, яка до одного органу 
самоврядування голосувала за одну 
політичну силу, а у інший орган са-
моврядування віддавала свій голос за 
іншу силу? Вочевидь, цей сегмент елек-
торату через ті чи інші обставини по-
різному позиціонує центральні органи  
партій (блоків) та їхні місцеві осеред-
ки. Зрозуміло, що більшість виборців  
особисто не знають політиків націо-
нального масштабу, тому формують 
вподобання щодо них під впливом мас-
медіа, виходячи з оціночних суджень, 
з огляду на свої емоції, власні уявлен-
ня, тощо. Напевно, також національ-
ним лідерам виборець „дозволяє” пе-
рейматися „великою політикою”, тому  
може закривати очі на ті їхні вади, які 
він ніколи не пробачить лідеру місце-
вому. Дійсно, місцевий лідер та регіо-
нальний офіс партії (блоку) у розумін- 
ні виборця навряд чи повинен активно 
боротися з глобальним потеплінням 
чи вести перемовини з „Газпромом”. 
Більш важливим індикатором стає 
здатність політичної сили ефективно 
вирішувати нагальні соціальні про-
блеми на місцях. Близькість місцевого 
офісу, можливість „упритул” бачити 
реальні справи (чи їхню відсутність) у 

Таблиця
БЮТ НСНУ ПР СПУ Блок Лит-

вина
Пора *

До Верховної 
ради України

30.34% 27.04% 12.72% 4.48% 2.57% 2.64%

До Чернівець-
кої облради

22,21% 18,75% 8,03% 4,17% 4,18% 3,32%

* На виборах до Чернівецької обласної ради у блок «Пора» увійшли: «Громадський блок «ПОРА-
ПРП» і Партія приватної власності.
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народних обранців, записаних до тієї  
чи іншої політичної сили, стає визна-
чальною для помітної частини вибор-
ців. Тому мінус 12% у БЮТ, мінус 9% 
у НСНУ й майже мінус 5% у „регіонів”  
можна трактувати як розчарування та 
недовіру у здатність місцевих клонів 
партій-фаворитів здійснювати ефек-
тивну місцеву політику, спрямовану 
на вирішення регіональних проблем.

Політреформа, нові виборчі прави-
ла, різниця у електоральних симпатіях 
виборців до національних політиків та 
їхніх „смотрящих” на місцях породжує 
(практично для всіх регіонів України)  
кілька очевидних наслідків:

1.  У Верховній Раді розподіл полі-
тичних сил може не відповідати елек- 
торальним симпатіям у регіоні.

2. Окрім нетотожності розподі-
лу політичних сил у Верховній Раді, в 
місцевих парламентах досить помітно 
представлені непарламентські партії 
(блоки).

Вони настільки ж очевидні, як і 
природні. До прикладу, у США серед 
значної кількості штатів традиційно 
склався розподіл на „республіканські” 
та „демократичні”, незважаючи на те 
хто наразі керує Білим Домом. В Індії, 
практично з часу здобуття незалеж-
ності, є штат, де завжди-завжди пере-
магають комуністи. Майже у кожній 
країні, що має хоч якусь історію демо-
кратичних виборів, існують відмін-
ності в електоральних вподобаннях у 
регіональному розрізі. Це, дійсно, на-
стільки очевидно й природно, що зда-
ється лише українські партії та блоки 
не розуміють цієї очевидності та при-
родності (вибачте за тавтологію).

Інакше як пояснити майже повну 
відсутність та параліч регіональних 
стратегій усіх без винятку наших по-
літичних сил?

Лідер блоку „Не так!” у Чернівецькій  
області на запитання про причини про- 
валу політичної сили на парламентсь- 

ких виборах звернув увагу автора на 
одну красномовну подробицю вибор-
чої кампанії. Він поцікавився чи бачив 
я агітаційну продукцію блоку. Я від-
повів, що плакати „НАТО – Ні! ЄЄП 
– Так! Російська мова – Так!” бачив 
рясно-рясно по усій Україні. Він іро-
нічно посміхнувся й сказав: „У тому-
то й справа, що рясно-рясно по всій 
Україні”. Потім похитав головою і з 
легким роздратуванням продовжив:  
„Ну, припустимо, такий плакат ціл-
ком природно дивиться у Донецьку, 
Одесі. Навіть, у Києві. Але скажи, 
будь ласка, на кого він розрахований 
у гуцульському районі, де 99 відсот- 
ків голосували за Ющенка? На яку 
цільову аудиторію гуцулів спрямова-
но слоган „Російській мові – Так!”???” 
Безперечно, мій співрозмовник не пе-
рекладав усю провину за поразку його 
політичної сили тільки на столичних 
політтехнологів, які вибудовали ви-
борчу кампанію, „під кальку” незва-
жаючи на регіональні відмінності. Але  
мене його історія тільки упевнила у не-
розумінні (чи небажанні) політичних 
сил аналізувати ситуацію та приймати 
рішення відповідно до середовища, де 
вони діють.

Не потрібно бути великим аналі-
тиком аби спрогнозувати результат 
БЮТ у Донецькій області? Чи варто  
мати диплом Гарварду, щоб перед-
бачити результат Партії регіонів у 
Тернопільській області? Скільки шкіл  
марксизму-ленінізму слід закінчити з 
червоним дипломом, аби оцінити шан- 
си комуністів у Чернівецькій області?

З огляду на прозорість відповідей 
на ці риторичні запитання викликає 
щирий подив безвідповідальність (не 
можу підібрати іншого слова) укра-
їнських політичних партій та блоків 
щодо власної долі. І саме у регіональ- 
ному вимірі.

Очевидно, перш за все, дефект одно-
рідності програм, стратегій та концеп-
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цій партій (блоків) слід було усунути 
шляхом „диверсифікації” їхніх обіця-
нок, враховуючи регіональні відмін-
ності. Як на мене, ідеальним варіантом 
були б вмонтовані у програмні доку-
менти 25-27 міні-програм для кожного  
регіону. Або хоча б 4-5 за принципом 
„схід”, „захід”, і так далі. 

Далі, цілком логічно було б (під-
креслюю ще до виборів) розробити 
ряд сценаріїв поведінки партії (блоку):

1) при попаданні партії (блоку) до 
Верховної Ради та при непопаданні;

2) при „прогнозованому” попаданні 
осередку партії (блоку) до місцевих ор-
ганів у деяких регіонах та так само при 
непопаданні до місцевої влади у інших 
регіонах.

Безумовно, це потребувало б на-
пруженої роботи як центральних ор-
ганів так і осередків на місцях. Але  
таке стратегічне планування дозволи-
ло б хоч якимось чином знівелювати 
той регіонально-партійний параліч,  
про який я згадував вище. Інакше до-
водиться зараз „на марші” виправляти 
помилки, які подекуди, на жаль, усу-
нути неможливо.

Що роблять сім „штиків” Литвина у 
Чернівецькій обласній раді, окрім за-
вжди достойного та вишуканого аргу-
менту „плідно працюють у комісіях”? 
Як вони виконують програму свого 
блоку? Та чи коректно, узагалі, вести 
мову про виконання програми блоку 
місцевими Чернівецькими депутатами 
від блоку, якщо вона наскрізь глобаль- 
на та загальнонаціональна й передбача-
лася до виконання у разі проходження 
політичної сили до Верховної Ради? А, 
оскільки спеціальної програми блоку 
для Чернівецької області не існує, то: а) 
немає предмету виконання; б) немає й 
предмету для моніторингу виконання.

Зрозуміло, я не маю нічого особис- 
того проти блоку Литвина, просто йо- 
го приклад є досить красномовним 
для актуалізації проблем, породжених  
політреформою на місцевому рівні (чи 
для місцевого рівня). Він є ще більш 
красномовним, оскільки ця політич-

на сила позиціонувала себе (як, до 
речі, й багато інших) як „третя сила”.  
Припустимо, фракція „Не Так!” у 
Чернівецькій міській раді може не пе-
рейматися впровадженням російської 
мови на Буковині, як того вимагають 
програмні засади блоку. У фракції є 
достойний вихід як допоміжної сате-
літної сили – „віддатися багатому на-
реченому” та діяти у фарватері близь- 
кої по духу Партії регіонів. Знову ж 
таки маленька дрібничка – це все  
треба якимось чином легітимізувати. 
Внутрішньпартійними та міжпартій-
ними засобами. За умови щоб це було 
зрозуміло для їх виборців.

Так чи інакше, а позиції непарла-
ментських партій (блоків), що мають 
ідейних партнерів серед парламентсь- 
ких, більш привабливі. А що робити 
„третім силам”? Який сенс їхнього пе-
ребування у місцевих органах влади?

Є ще один цікавий аспект, породже- 
ний знову ж таки політреформою. Цей 
аспект, можливо, психологічного та 
особистісного характеру, але знаючи 
високу чуттєвість нашого політикуму 
до амбіцій та усіляких фрейдистських 
комплексів, з ним варто рахувати-
ся. Уявіть собі взаємовідносини між 
місцевими лідерами, що потрапили у 
місцеві парламенти та їхніми босами 
з центру, які свій „последний и реши-
тельный” бій за свою раду програли. 
Безперечно, перші мають і моральну, 
і прагматичну перевагу. Вони – хоч 
якісь переможці та успішні політики, 
які отримали мандат довіри. А боси у 
центрі – аутсайдери та лузери. Чи ма-
ють у такій ситуації боси-аутсайдери  
моральне право вказувати успішним 
місцевим лідерам яку їм політику про-
вадити на своїх територіях та у своїх 
парламентах? Тим більше, що така по- 
літика попередньо не була вироблена.

Політреформа „подарувала” дово-
лі багато проблеми й парламентським 
партіям, широко представленим на 
місцях. Адже у Верховній Раді вони 
можуть бути у провладній коаліції, а у 
багатьох регіонах – в меншості. Знову  
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ж таки – як їм діяти при такому „роз-
кладі”?

Ще одна відмінність центру від ре-
гіонів. Взаємовідносини між партія-
ми там і там можуть різнитися. Тому 
коли у Верховній Раді встановлюється 
конфігурація якоїсь коаліції, то авто-
матичне відтворення такої ж коаліції у 
регіоні може бути неприроднім.

Не секрет, що й під час Помаранче-
вої Революції, й тим більш пізніше, 
у Чернівецькій області між БЮТ та 
НСНУ існували помітні протиріччя, 
як на рівні окремих лідерів, так і від-
носно ведення місцевої політики. За  
часів урядування Юлії Тимошенко 
розподіл портфелів у обласній держав-
ній адміністрації та переформатова-
ній нашвидкуруч облраді став майже  
абсолютною реплікацією центрально-
го уряду: багато старих та нових „на-
шоукраїнців”, трохи бютівців та зо-
всім небагато соціалістів. „Наїзди” на  
Тимошенко, наступна її відставка різ-
ко погіршила взаємини двох провід-
них сил у області. Вибори 2006 року та 
перемога БЮТ на Буковині розпалили 
згадки „бютівців” про нещодавні об-
рази. Нагорі розпочалася коаліціада 
та намагання створити демократич-
ний тріумвірат „БЮТ-НСНУ-СПУ”.  
Піднявши тогочасну місцеву пресу 
неозброєним оком можна побачити як 
неохоче чекали місцеві лідери БЮТ та 
НСНУ вердикту з Києва. Складалося  
враження, що вони готові блокувати-
ся з ким завгодно лише не один з од-
ним. Якщо у Чернівецькій обласній  
раді протидія була менш помітною, 
то, наприклад, у Чернівецькій міській 
раді БЮТ під час голосувань демон-
стративно солідаризувався з „нетака-
ми” та, навіть, з регіоналами, замість 
будівництва партнерських відносин з 
„нашоукраїнцями”.

Припускаю, що подібні колізії ха-
рактерні не тільки для Чернівецької 
області, тому й наголошую на проблемі 
відмінностей міжпартійних відносин  
у центрі та на місцях. Вочевидь, і дони-
ні ця неврегульованість також є „ахіл-

лесовою п’ятою” політреформи.
*     *     *

Не претендуючи на всеосяжність  
дослідження проблематики політич-
ного реформування в Україні можна 
зробити наступні висновки.

1. Мета політреформи доволі розми-
та. Базові цінності, на яких вона розро-
блялася, невизначені. Опосередковано 
такий стан посприяв виникненню ни-
нішньої кризи влади в Україні.

2. Впровадження політреформи при- 
звело до неадекватного представни-
цтва територіальних громад у регіо-
нальних органах влади.

3. Обрані у регіональні органи вла-
ди політичні партії (блоки) не мають  
стратегічних планів діяльності на міс-
цях. Вони вряд чи спроможні вироби-
ти тактичну лінію поведінки в залеж-
ності від політичних обставин, зокре-
ма в Чернівецькій області.

4. Взаємостосунки між партіями у 
центрі та в регіонах відрізняються, що 
призводить до проблеми неврегульо- 
ваності як між силами провладної коа-
ліції, так і між опозиційними силами.

*     *     *
Автор висловлює щиру подяку де-

путату Чернівецької обласної ради 
Володимиру Антонюку (фракція БЮТ), 
депутатам Чернівецької міської ради 
Василю Забродському (фракція „Не 
так!”), Володимиру Бешлею (фракція 
„Наша Україна”) за змістовні бесіди та 
дискусії.
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Трансформаційні зміни всере-
дині держави – це особливо 
складна і водночас важлива 

фаза її історичного розвитку. Якщо  
такі процеси супроводжуються кри-
зою, то у ці моменти державна влада 
повинна якнайшвидше знайти вихід 
зі скрутної ситуації і запропонувати 
найефективніший план наступних пе-
ретворень. 

Політична ситуація, що склала-
ся в Україні після виборів 2005 року, 
характеризувалася зростаючою неви-
рішеністю розподілу влади між по-
літичними партіями та проблемою 
формування більшості парламенту. До 
парламентської кризи додавалася за-
гальнополітична. 

Події, які відбулися на початку 
квітня 2007 року, свідчили про реак-
ційні дії т.зв. опозиції на „неправо-
мірні“ кроки побудови політики вла-
ди. Зважаючи на гостроту ситуації, 
а також на крайні дії опозиційних сил 
(вони організували мітинги в Києві на 
кшталт тих, які проходили під час ви-
борчої компанії 2005 року на підтрим-
ку кандидата в президенти України  
В. Ющенка), а також на всю складність 
політичного конфлікту, особливо нео-
днозначно оцінюються у коментарях  
російських інформаційних щодо полі-
тики в Україні. 

На початку кризової ситуації, а 
саме 6 квітня, портал російських но-
вин Rambler Mass Media опублікував 

статтю, яку назвав „У зв’язку з ситу-
ацією в Києві, Держдума РФ почне в 
п’ятницю займатися російсько-укра-
їнською дружбою“. В цей день Держ-
думою був внесений на порядок ден-
ний пленарного засідання проект за-
яви нижньої палати „Про становище 
в Україні та про невідкладні завдання 
розвитку та поглиблення російсько-
української дружби та співробітни-
цтва“. Цей документ був ініційований  
двома думськими профільними ко-
мітетами – зі справ СНД та зв’язків 
зі співвітчизниками і з міжнародних  
справ. Поява такого проекту поясню-
вала те, що парламентарі висловлюють 
свою стурбованість внутрішньополі-
тичною кризою в Україні. В документі 
йшлося про те, що „депутати комітету 
не можуть бути байдужими щодо долі 
демократії та парламентаризму в Укра-
їні та висловлюють надію на те, що всі 
гілки влади, всі учасники політичного 
процесу виявлятимуть необхідну ви-
тримку та відповідальність, щоб не до-
зволити сповзання братньої України 
до громадського протистояння“. „Під-
писання президентом України наказу  
про розпуск Верховної Ради з кожним 
днем все більше ускладнює становище, 
ризикуючи вивести політичні сили за 
межі правового поля. Як відомо, свою 
думку щодо правочинності наказу по-
винен сказати Конституційний Суд 
України“, – констатується в підготов-
леному головою комітету К. Затуліним 

РОСІЙСЬКІ ЗМІ 
ПРО ПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ 
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документі [1]. Неоднозначність такого 
проекту, на думку автора, полягає у 
тому, що з одного боку – у ньому на-
голошується на позиції „все, що відбу-
вається, це безумовно внутрішні спра-
ви незалежної та суверенної України“ 
і проголошують, що „Держдума буде 
особливо уважною до спроб іноземно-
го втручання чи тискуна її політичні  
та державні інститути“; а з іншого – ба-
жаючи зайняти місце провідного ак-
тора у грі „Політична криза в Україні“, 
російська сторона закликає влади Ро-
сії та України розпочати „поновлення 
повномасштабного та представниць- 
кого діалогу з питань взаємовигідного 
співробітництва та економічної інте-
грації двох держав“[6]. Незважаючи на 
позицію, висловлену в проекті, під час 
обговорення порядку денного роботи 
віце-спікер від ЛДПР В. Жириновсь- 
кий виступив на підтримку наказу 
президента України В. Ющенка про 
достроковий розпуск Верховної Ради. 
„Я як заслужений юрист повідомляю:  
наказ президента України абсолютно 
конституційний. Якщо депутати почи-
нають перебігати з фракції у фракцію, 
це неприпустимо“, – сказав він [2]. Од-
нак, російська провладна сторона під-
тримує позицію стосовно того, що роз-
пуск Кабінету Міністрів та введення 
надзвичайного стану в Україні може 
привести до „прямої узурпації влади  
з боку Ющенка, що підірве його автори-
тет у світі“, – у чому переконаний перший 
заступник голови думського комітету з 
міжнародних справ Л. Слуцький [1]. 

Події в Україні у такому тракту-
ванні були фатально складними, ро-
сійські видання замість нейтрального  
викладення фактів, ніби підкреслюва-
ли свою участь у творенні нової укра-
їнської політичної історії. 

Офіційна позиція МЗС Російської 
Федерації, щодо української кризової 
ситуації, яку викладали російські ЗМІ, 
свідчила про абсолютну стурбованість.  

Так, у повідомленні прес-служби МЗС 
РФ висловлювалась надія на те, що 
українські політичні сили під час по-
шуку шляхів виходу з політичної 
кризи, яка склалася, виявлять свою 
витримку, продемонструють держав-
ну мудрість та відповідальність перед  
своїм народом“[4]. Звісно, наголос ста-
вився і на тому, що російське міністер-
ство сподівається: заклики до пошуку 
компромісу будуть враховані всіма сто-
ронами в інтересах стабільності укра- 
їнського суспільства, оскільки в цьому 
Росія ніби відверто зацікавлена. 

Посол Російської Федерації в Украї-
ні В. Чорномирдін також стурбований  
політичними проблемами, що вини-
кли. Він вважає, що не потрібно пере-
кладати свою відповідальність за кра-
їну на плечі тих, хто крокує майданом,  
а необхідно шукати і знайти спільну 
мову, сісти за „круглий стіл“ перего-
ворів, щоб прокласти загальний шлях 
для країни, саме до цього він докладе 
свої зусилля. Російський посол під-
креслює, що „Росія, як ніхто інший, 
зацікавлена у тому, щоб Україна була 
в добробуті, країною, що динамічно 
розвивається, і незалежною і тією, яка 
самостійно долає свої труднощі … я 
поважаю енергію та цілеспрямова-
ність в людях. Вона присутня і в Юлії 
Тимошенко. Але коли на ці якості на-
кладаються політична непослідов-
ність, флюгерність поведінки – це не-
нормально, невідверто для політика… 
стосовно допомоги, то це вирішувати 
політикам України – до кого звертати-
ся. А Росія вже не раз продемонстру-
вала свою готовність до співпраці на 
позитивний результат, однак поки що 
з української сторони звернень про 
сприяння у вирішенні теперішніх вну-
трішніх політичних проблем не надхо-
дило“[5, С. 5].

Незважаючи на офіційні вислов-
лювання, представники Держдуми РФ 
постійно вели мову про свій сценарій 
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подій, який у більшості випадків не 
співпадав з міністерською позицією. 
Так, своє ставлення до того, що відбу-
вається в Україні, оприлюднив голова 
комітету Держдуми зі справ СНД та 
зв’язкам з співвітчизниками А. Коко-
шин. Він переконаний, що сьогодніш-
ня політична криза в Україні – прямий  
наслідок дій „помаранчевих“ політич-
них сил наприкінці 2004 року, цитує 
політика РБК-Україна. А. Кокошин 
також пов’язує події квітня 2007 року  
з „певним впливом різноманітних за-
хідних політичних сил, які незадовіль- 
но висловлювалися про політику уряду 
України та українського парламенту, і 
які нагнітали обстановку“. Депутат пе-
реконаний, що зараз в країні серйозна,  
глибока політична криза, яка вплине 
на економічний стан України[4].

Безумовно, події в Україні квітня 
2007 року – наслідок недосконалих 
та непослідовних політичних кроків 
української влади, уряд якої вже двічі 
змінювався і при цьому кардинально 
міняв свою політику. Однак події, що 
відбулися наприкінці 2004 року, й досі 
вважаються доленосними і такими, які 
різко змінили, ставши на демократич-
ний шлях перетворень, хід політичних  
процесів в Україні. 

Таку думку підтримує опозиційний 
російський політик Б. Березовський. 
Не є таємницею, що він як амбіційний 
російський підприємець і політик ві-
діграв певну роль в українській „по-
маранчевій революції“. Однак, за його  
твердженням, до сьогоднішніх подій в 
Україні він не має жодного відношен-
ня. В інтерв’ю Інтернет-газеті „Трибу-
на“ Б. Березовський висловив власне 
бачення та ставлення до української 
політичної ситуації, що склалася [3]. 
Він підкреслює, що все головне в Укра-
їні вже відбулося в 2004 р, коли про-
ходила демократична революція. Тоді 
стався корінний перелом у свідомос-
ті, менталітеті мільйонів людей. Пе-

реважна більшість громадян України 
прийняли для себе абсолютно свідоме 
рішення: не хочемо бути рабами. Це 
був вибір більшості українців.

Однак, існує й інша, менша частина. 
Вони такий вибір ще не зробили, тому 
сповільнюють процес перетворень Ук- 
раїни в ефективну сучасну державу. 
Така країна передбачає існування низ-
ки дієвих демократичних інститутів, 
та незалежні від держави засоби ма-
сової інформації, а також незалежний 
від виконавчої влади парламент та не-
залежний суд тощо. 

Ситуація, що склалася на Украї-
ні, на думку Б. Березовського, нага-
дує про величезну кількість помилок, 
зроблених президентом В. Ющенко: 
країною керують президент, який ро-
бить принципові помилки, і водночас  
абсолютно „бандитський В. Янукович 
зі своїми „донецькими“. Все, що від-
бувається в Україні вже не залежить ні  
від Ющенка, ні від Януковича. 

Цікаво, що російський політик пе-
реконаний: найкраще ситуацію від-
чуває Ю. Тимошенко. Це він пояснює 
тим, що вона краще всіх інших укра-
їнських політиків розуміє, чого хоче 
українська нація і народ в цілому. Хоча 
Ю. Тимошенко і робить помилки, не 
оцінюючи раціонально ситуацію, вона, 
безумовно, лідер у тому розумінні, що 
найкраще відчуває і говорить про це.

Від неї також не залежить те, що 
відбувається. Вона просто краще відо-
бражає ті процеси – фундаментальні,  
тектонічні зсуви в українському сус-
пільстві – які проходять. 

Як прогноз, Б. Березовський про-
понує: демократичні сили, безумовно, 
отримають більшість в парламенті.  
Вони цього разу зможуть домовитися, 
однак „це не має значення, бо вибір був 
зроблений у 2004 році, історія закінчи-
лася“[3]. 

Як російський опозиційний полі-
тик, що має політичні переконання, 
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кардинально відмінні від провладних, 
він бачить роль Росії у вирішенні по-
літичної кризи в Україні скоріше як 
деструктивну. Це пояснюється тим, що 
Росія сама крокує назад і тягне туди 
ж своїх колишніх сателітів. А українсь- 
кий народ показав в 2004 р., що він 
більше не керується з Росії, а живе са-
мостійним, незалежним життям. 

Таким чином, враховуючи комента-
рі, заяви та проекти, опубліковані в ро-
сійських ЗМІ стосовно політичної си-
туації, яка склалася в Україні у квітні 
2007 р., варто виокремити два підходи 
до проблеми.

Перший стосується офіційної по-
зиції провладних кіл: проголошення 
готовності російської влади надати до-
помогу у вирішенні політичного кон-
флікту в Україні, критика в бік українсь- 
кого президента та наголошення на по-
требі співпраці двох держав;

Другий підхід притаманний опози-
ційним російським політикам, зокрема 

Б. Березовському, який висловлюється  
з позицій невтручання Росії у внутріш-
ні справи України.
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РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ 
КРИЗИ В УКРАЇНІ: 

ПОГЛЯД ЧЕСЬКИХ ЗМІ

Після помаранчевих подій 
2004 року та перемоги у ІІІ 
турі Віктора Ющенка наша 

країна опинилась у центрі уваги між-
народної спільноти. За темпами ви-
конанням передвиборчих обіцянок та 
проведенням економічних реформ, 
кадровою політикою світова громадсь- 
кість мала змогу спостерігати завдяки 
публічній роботі влади. Власне, об’єк-
тивна робота українських та зарубіж-
них ЗМІ і стала тим рупором, який 
розповідав про зміни в суспільстві.  
Більшість експертів якраз і сходяться 
на думці, що свобода слова, відкри-
тість у роботі центральних органів  
державної влади і стали найбільшими 
досягненнями за останні роки. 

Сьогодні в Україні, поряд з увагою 
не лише заоубіжних країн та міжна-
родних організацій, спостерігається й 
активізація роботи ЗМІ. Про політич-
ну кризу в Україні писали та пишуть 
як провідні міжнародні друковані та 
електронні видання, так і звичайні 
газети державного та регіонального 
значення. Особливу увагу привертає 
порушення деякими сторонами умов 
Універсалу Національної єдності (як 
компромісного документу національ- 
ного значення, обов’язкового до ви-
конання), ухвалення закону «Про Ка- 
бінет міністрів», систематичні перехо-
ди депутатів з однієї фракції в іншу і 

як наслідок підписання Президентом 
Указу про дострокове припинення по-
вноважень Верховної ради України. 
З іншого боку, нам не вдалося знайти 
будь-який коментар більш-менш ви-
сокої посадової особи стосовно подій 
в Україні. Очевидно, подібні заяви мо-
жуть розглядатися єврократами, як 
втручання у внутрішні справи іншої 
країни без належних на те підстав.*

Чеські засоби масової інформації 
досить активно слідкували за подіями 
в Україні впродовж останніх декількох 
років. Пояснити це не складно – у кра-
їні за різними даними проживає до 500 
тис. українців (велика частина у самій  
столиці – Празі, на жаль, нелегально), 
чеське керівництво підтримує Україну 
на шляху до європейської інтеграції 
та членства в НАТО (про це регулярно 
підкреслює Посол Чехії в Україні Карел 
Штіндл [1]) і в цілому, наша держава 
на основі розпочатих реформ, асоці-
юється серед країн СНД, як цілком 
прозахідна. Існує думка, що після при-
значення Віктора Януковича прем’єр-
міністром України, такі асоціації дещо  
змінилися. Провідне національне ви-
дання «Lidové noviny» («Лідові нови-
ни») до цього часу вживає перед пріз-
вищами Янукович – «проросійський, 
промосковський», а перед Ющенком 
– «проєвропейський, прозахідний». 

У цілому вивчення думки провід-

*ПАРЕ чи Європейський Суд з прав людини у разі необхідності мають на те повноваження. Це 
також можливо у разі, коли сторони самі звертаються за допомогою чи посередництвом..
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них національних видань Чехії сто-
совно висвітлення політичної кризи в 
Україні можна умовно поділити на два 
етапи – до підписання Указу про роз-
пуск парламенту і після.

Власне, із самого початку демокра-
тична чеська преса дещо обурювала-
ся з приводу пропозиції Президентом 
Ющенком кандидатури прем’єр-міні-
стра. Чеські «Лідові новини» зазначали, 
що вигравши березневі вибори, пома-
ранчеві партії не змогли створити пар-
ламентської коаліції, хоча це був вибір 
більшості»[2]. Проте тут же видання 
погоджується: «пропозиція Ющенка 
стосовно прем’єра Януковича була чи 
не єдиним виходом із затяжної кризи, 
яка тривала декілька місяців. Більше 
того, Президент підписав подання, 
заручившись обіцянкою підтримува- 
ти шлях України до європейської ін-
теграції та продовження ринкових 
умов». Автор статті також зазначає, що 
у випадку непідписання Універсалу 
національної єдності, Президент був 
готовий підписати Указ про достроко-
ві вибори.

У контексті цього зрозумілою є по-
зиція цього видання, коли Янукович 
вже у новому статусі робить низку заяв, 
що суперечать, на їх думку, попереднім 
домовленостям. Так, відома журналіст-
ка Петра Прохазкова (до слова, одна з 
найуважніших оглядачів за українсь- 
кими реаліями) у статті «Янукович до- 
мовився з Росією» аналізує перший 
візит Януковича до Росії, як доволі 
«логічний і разом з тим повний таєм-
ниць» [3]. Український прем’єр не був 
запрошений до Сочі випадково. В цей 
же час тут відбувається неформаль- 
ний саміт Єдиного економічного про-
стору, який є одним з проектів Росії 
в Євразії – на теренах СНД. Раніше 
Україна була прихильником поді-
бних об’єднань, проте потім офі-
ційно проголосила пріоритетними 
інтеграцію до ЄС та НАТО. Після по-

вернення Януковича, – стверджує далі 
Прохазкова, – Москва розраховує на 
зміну цього курсу. Російський прем’єр 
Фрадков визнав, що розмовляв із сво-
їм колегою про можливість інтеграції 
України до об’єднань в рамках СНД. 
І як «вдячність» за таку співпрацю – 
ціни на газ для України на наступний 
період. Авторка резюмує, що «одним з 
головних гасел Партії регіонів на пар-
ламентських виборах було поліпшен- 
ня відносин з Росією, проте російський 
голова уряду фактично дав зрозуміти, 
що одних симпатій не вистачить, а ціни 
на газ будуть залежати прямо пропо-
рційно від бажання Києва до інтегра-
ції на пострадянському просторі». 

Про перші ознаки політичної кри-
зи «Лідові новини» писали після то- 
го, коли Прем’єр Янукович відвідав 
штаб-квартиру НАТО у вересні 2006 р. 
У цей час пропрезидентська «Наша 
Україна» розкритикувала позицію 
лідера Партії регіонів та заявила про 
можливий перехід в опозицію. На-га-
даємо, в Універсалі національної єд- 
ності чітко зазначено приєднання Ук-
раїни до «Плану дій щодо членства». 
Віктор Янукович зазначив у Брюсселі, 
що Україна не готова приєднатись до 
ПДЧ, оскільки це не відображає ба-
жання більшості населення нашої дер-
жави. Самі заяви, пише видання, – не 
викликали особливого здивування від 
проросійськи налаштованого прем’є-
ра. Разом з тим, Янукович отримав 
і зауваження від єврокомісара Беніти 
Ферреро-Вальднер, яка зазначила, що до 
вступу України в ЄС «треба ще багато 
виконати». Найшвидше Київ повинен 
добитися членства в СОТ, що буде пере- 
думовою подальшої співпраці з ЄС. 

Чеський щоденник «Mladá fronta 
DNES» («Сьогодні», видання близьке 
до чеських соціал-демократів – М.П.) 
у статті «Український прем’єр вичитує 
міністра за відвідини Чехії» зазначає, 
про вкрай неприпустиме ставлення  
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голови уряду до одного із членів свого 
кабінету – міністра МЗС Б.Тарасюка» 
[4]. Нагадаємо, більшість у парламен-
ті в той час уже фактично винесла 
свій вердикт міністру, без подання 
Президента. Борис Тарасюк, перебу- 
ваючи з робочим візитом у Чеській 
республіці, на зустрічах з Міреком 
Тополанеком (лідером однієї з най-
впливовішої громадсько-демократич-
ної партії) вів мову передовсім про 
членство у міжнародних організаціях. 
Янукович, звернувшись до прокура-
тури «розібратись», – пише видання, 
– з формулюванням, що Тарасюк на-
носить шкоди міжнародному імідже-
ві, викликав реакцію офіційної Чехії. 
Карел Штіндл, у інтерв’ю радіо Свобода  
від 16 січня 2007 року підкреслив, що 
«Тарасюк для Чеської сторони є міні-
стром МЗС та подальші суперечки мо-
гли б мати негативні наслідки».

Можливо, не випадково, що пев-
на увага чеських ЗМІ була прикута до 
об’єднання опозиції в Україні та ухва-
лення документу про подальші спільні 
дії. Так, у повідомленні Чеської Агенції  
Новин «Ющенко і Тимошенко: єдність 
опозиції» йдеться про давню необхід-
ність об’єднати зусилля колишніх со-
юзників. «Це рішення є продиктоване 
тими українцями, які бажають бачити  
Україну у Європі, – цитує Тимошенко 
Агенція новин. Тут же досить опти-
містично оцінюють подальшу зустріч 
Тимошенко з керівництвом Білого До- 
му, під час візиту до Сполучених Шта-
тів Америки. 

Завершенням цього, умовно пер-
шого етапу – є підписання Указу 
Президента про дострокове припи-
нення повноважень парламенту. Як 
самий Указ, так і коментарі до нього 
публікували більшість провідних ви-
дань Чехії. Так газета «Чеські новини» 
у перших же повідомленнях акцен-
тує увагу на законності такого рішен-
ня, «як право президента, відповідно  

до Конституції». Газета також цитує 
слова польського Президента Леха 
Качинського, який говорить про необ-
хідність дотримання демократичних 
процедур. «Чесні та прозорі достроко- 
ві парламентські вибори за теперішніх 
умов були б для України найкращим 
рішенням», – цитує видання польсько-
го президента [5]. Хоча видання звер-
тає увагу на ту особливість, що «пер-
спектива дострокових виборів не на-
лякає закордонних інвесторів, які шу-
кають стабільність. А Москва у свою 
чергу такою ситуацією є занепокоєна. 
Російське МЗС закликає до компромі- 
су між проросійським та прозахідни-
ми таборами». 

Ідея компромісу між політични-
ми силами активно розвивається і в 
подальшому. У статті «Ющенко має 
бажання відкласти вибори» автор 
аналізує можливе досягнення комп-
ромісу до рішення Конституційного 
Суду. Так, за інформацією видання  
«Президент запропонував Януковичу 
п’ятнадцять пропозицій для виходу 
із ситуації. Їхній зміст не буде опри-
люднений, поки обидві сторони їх не 
погодять» [6]. Мова йде про зміни до 
закону про Кабінет міністрів та імпе-
ративний мандат, а також законодавче 
закріплення положень Універсалу на-
цєдності. У той же час, пише видання, 
– уряд вирішив не чекати будь-якого 
рішення Конституційного Суду (а на 
той час, невідомо було чи засідання КС 
взагалі розпочнуться – М.П.) та при-
йняв постанову про відмову фінан-
сувати дострокові вибори, якби такі 
мали місце». Таким чином, зазначає ви-
дання, уряд порушив і Рішення Ради 
національної безпеки і оборони, яка 
5 квітня зобов’язала його це зробити. 

Підсумовуючи висвітлення сучас- 
ної політичної кризи в Україні у чесь-
ких друкованих засобах масової ін-
формації, констатуємо, що прослід-
ковується ряд особливостей. Хоча,  
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безумовно, мова іде про певний пері-
од, оскільки ситуація динамічно роз-
вивається, і після можливого рішення 
Конституційного Суду, перейде у нове 
русло. По-перше, це постійне підкрес-
лення, що сторонам необхідно діяти 
згідно з Конституцією та чинним на-
ціональним законодавством, а звідси, 
і певний подив з приводу невиконан-
ня Універсалу національної єдності, 
Указу Президента та навіть усних до-
мовленостей. По-друге, акцентуван-
ня уваги до ситуації в Україні з боку 
європейської спільноти, висвітлення 
проєвропейських, проросійських по-
зицій сторін, при цьому засудження 
будь-якого втручання у розвиток по-
дій. Саме тому, більшість повідомлень 
не дають категоричної оцінки та не 
спонукають до якихось дій. 

І насамкінець, це важливість пра-
вильної оцінки ситуації з точки зору 
майбутнього вектору зовнішньої полі-
тики. Чеська сторона була і залишаєть- 
ся активним прихильником інтеграції 
України до ЄС та НАТО. Поряд з іншими  
європейськими демократами, чехи здат-
ні поділитись своїм європейським до-
свідом. Залишається сподіватись, народ, 
як і рік тому, здатний у демократичний 
та цивілізований спосіб зробити вибір.
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ДО ЧИТАЧА

З липня 2005 року по червень 2006 року в Україні реалізовувався про-
ект “Люди та влада: діалог через медіа”. Проект здійснювався партнерською 
мережею громадських організацій – Центр медіареформ (Київ), Буковин-
ська партнерська агенція (Чернівці), Суспільна служба правової допомоги 
(Луганськ), газета “Нова доба” (Черкаси) за підтримки компанії TADS (Te-
chnical Assistance and Development Services), Велика Британія.

Проект був спрямований на покращення відносин влади, засобів ма-
сової інформації та громадськості. Протягом терміну виконання проекту 
були здійснені дослідження взаємодії цих секторів між собою у вибраних 
регіонах у контексті життя місцевих громад, проведені спільні тренінги з 
представниками влади та мас-медіа та низка медіа-клубів з обговорення 
нагальних проблем.

Матеріали, що пропонуються читачам журналу “Формум” це: резуль-
тати якісних досліджень та стенограма одного з найцікавіших засідань 
медіа-клубу “Незалежний сектор”, яка, на наш погляд, не втратили акту-
альності й сьогодні.

Мовою документів
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Мовою документів

Центр медіареформ, Київ
Суспільна служба правової допомоги, Луганськ

Буковинська партнерська агенція, Чернівці
Газета “Нова доба”, Черкаси

ЗВІТ
про результати дослідження

“Взаємовідносини влади, засобів масової інформації та громадськості у 
вибраних регіонах

у контексті життя місцевих громад”

Дослідження здійснено в рамках проекту “Люди та влада: діалог через 
медіа”

Проведення дослідження стало можливим завдяки підтримці компанії 
TADS (Technical Assistance and Development Services), Велика Британія.

Висловлені тут погляди належать автору (авторам) та необов’язково 
відображають точку зору компанії TADS (Technical Assistance and 
Development Services), Велика Британія.

Київ, Луганськ, Черкаси, Чернівці – березень 2006 року
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1. Вступ та мета

З квітня 2005 року партнерською мережею громадських організацій 
– Центр медіареформ (Київ), Буковинська партнерська агенція (Чернівці), 
Суспільна служба правової допомоги (Луганськ), газета “Нова доба” (Чер-
каси) за підтримки компанії TADS (Technical Assistance and Development Se-
rvices), Велика Британія реалізовується проект “Люди та влада: діалог через 
медіа”. Проект, спрямовано на покращення відносин влади, засобів масової 
інформації та громадськості. На початку та у кінці терміну проекту перед-
бачається проведення якісних дослідженнь задля вивчення взаємодії різних 
секторів між собою у вибраних регіонах у контексті життя місцевих громад.

Дане дослідження було кінцевим у рамках проекту “Люди та влада: діа-
лог через медіа”. Партнерській мережі необхідно було з’ясувати та визна-
чити, що думають один про одного представники різних секторів, як вони 
взаємодіють між собою після річного терміну проекту. Головною метою 
дослідження було: зондування ситуації та оцінка проблематики взаємодії 
влади та мас-медіа у контексті вирішення проблем територіальних громад.

Передбачалося здійснити дослідження у територіальних громадах Луган-
ської, Черкаської та Чернівецької областей. Суб’єктами дослідження виступали: 
місцева регіональна влада (самоврядування та виконавча гілка), місцеві журна-
лісти, місцевий громадський сектор. Дослідженням фокусувалося на нинішній 
оцінці діяльності суб’єктів у контексті того, наскільки місцева регіональна влада 
є прозорою, відповідальною та оптимально використовує ресурси щодо потреб 
громади, місцеві журналісти точно, неупереджено та об’єктивно комунікують 
владу та територіальну громаду, а місцевий громадський сектор ефективно за-
лучає громаду до урядування та/або контроля за прийняттям рішень.

Склад творчої групи дослідження:
Сергій Квіт, президент, Центр медіа реформ, Київ
Людмила Гуменюк, виконавчий директор, Центр медіареформ, Київ
Тетяна Локоть, директор з розвитку, Центр медіареформ, Київ
Юрій Моцний, керівник, Суспільна служба правової допомоги, Луганськ
Ганна Низкодубова, PR-менеджер, Суспільна служба правової допомоги, 

Луганськ
Арсеній Анциперов, голова, Буковинська Партнерська Агенція, Чернівці
Володимир Зав’ялов, директор, Буковинська Партнерська Агенція, Чернівці
Сергій Томіленко, головний редактор, газета “Нова доба”, Черкаси
Олександр Вівчарик, власний кореспондент, газета “Нова доба”, Сміла
За результатами дослідження партнерська мережа планувала отрима-

ти висновки щодо регіональної специфіки взаємовідносин громади, ЗМІ і 
влади та, виходячи з цієї інформації, розробити рекомендації з практично-
го впровадження проекту у регіонах.
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2. Метод

Проведене дослідження за типом є первинним та якісним (зондуючим). 
Виконувалося шляхом індивідуального опитування (інтерв’ю) за розро-
бленою анкетою.

Цільовими групами були представники місцевих органів самоврядуван-
ня та виконавчої влади, місцевих засобів масової інформації, місцевих гро-
мадських організацій та осередків політичних партій, типових категорій 
мешканців територіальної громади.

Усього опитано 55 осіб (15 у Луганській області, 20 у Черкаській області 
та 20 у Чернівецькій області). З опитаних осіб 19 представляли засоби ма-
сової інформації, 11 – різні гілки влади, 18 – неурядові організації та інші 
об’єднання громадян, 7 – територіальні громади.

Дослідження проводилося у березня 2006 року (етап опитування – 1-2 
декади березня, аналіз та підготовка звіту – 3-4 декади березня).

3. Основні результати та висновки

Дане дослідження виявило (та підтвердило тенденцію попереднього до-
слідження) помітну розбіжність між ідеальним та існуючим форматом вза-
ємовідносин влади та засобів масової інформації. І це стосується кожної 
сторони цих взаємовідносин.

Зокрема, переважна більшість опитаних вважає, що головною метою 
владних структур у ідеальному варіанті повинно бути повне, об’єктивне 
висвітлення власної діяльності та спілкування з громадянами через мас-
медіа. Нині ж головною метою владних структур є створення власного по-
зитивного іміджу. Проте помітним, хоч і не головним, результатом опи-
тування щодо цього питання є те, що деяка частина респондентів з числа 
місцевих урядовців (більше половини) вважає метою владних структур на-
магання спілкуватися з громадянами через мас-медіа.

У відповідях на запитання про ідеальний варіант взаємодії, на відміну від оцін-
ки поточної ситуації, опитані продемонстрували дуже високу одностайність.

Переважна більшість опитаних з усіх регіонів та незалежно від групово-
го представництва вважають головною метою ЗМІ надання громаді об’єк-
тивної, точної, актуальної, повної та неупередженої інформації. Друга за 
значимістю мета журналістів – критика, оцінка і аналіз дій влади. 

Думки респондентів щодо очікувань читачів були майже одностайними: 
більшість вважають важливою інформацію про комунальні послуги, тран-
спортні проблеми, ціни, охорону здоров’я, освіту. На друге місце виносять-
ся аналітичні роз’язнювальні публікації.

Такої думки притримуються більшість представників ЗМІ, влади та гро-
мадських організацій. При цьому менше половини предсавників громади 
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вважають потрібною інформацію про комунальні послуги/транспортні 
проблеми/ціни/охорону здоров’я/освіту, майже по третині респондентів 
відмітили важливість аналітичних роз’яснювальних публікацій та нега-
тивної, жорсткої та/або конструктивної критики влади.

На питання про краще знання правових засад більше половини опитаних 
віддає перевагу журналістам і лише п’ята частина респондентів переконані 
у наявності кращих знань законів з боку чиновників. Зовсім незначна час-
тина респондентів вважає ступінь знань обох груп однаковою. Особливих 
регіональних відмінностей у відповідях респондентів не прослідковується 

– немає особливих відхилень від середніх результатів.
У кращому знанні правових норм, що регламентують відносини влади 

зі ЗМІ, переконані всі представники громади, більше половини журналіс-
тів та представників громадських організацій. При цьому три журналісти 
віддають перевагу в цьому питанні чиновникам. Більше половини респон-
дентів у якості оцінки дотримання чиновниками законів у взаємодії з жур-
налістами вибрали оцінку “у переважній більшості”. Найбільше до цього 
схиляються опитані у Чернівецькій та Луганській областях. 

Більше половини респондентів (у кількісному вимірі більше, аніж най-
рейтинговіша оцінка попереднього питання) вважають, що журналісти до-
тримуються законів у взаємовідносинах з владою у переважній більшості. 
Так вважають у Черкаській та Чернівецькій областях.

Переважна частина опитаних оцінили ступінь дотримання журналіста-
ми норм професійної етики чесності, неупередженості та точності характе-
ристиками типу “не завжди”, “не всі і не завжди”, “у переважній більшості”, 

“частково”, “інколи”, тому подібне.
Більше половини респондентів упевнені у невідповідності існуючої нор-

мативно-правової бази потребам журналістів та чиновників для виконан-
ня своїх професійних обов’язків. Абсолютна рівність у поглядах на відпо-
відність нормативно-правової бази потребам журналістів та чиновників 
існує у Черкаській та Луганській областях, у Чернівецькій області більшість 
респондентів вважають відповідність правових засад недостатніми.

Найбільш ефективним способом передачі чиновниками інформації є 
прес-конференції, особисті інтерв’ю та медіа-клуби (прес-клуби). Саме в 
цих формах, як вважають переважна більшість опитаних, журналіст може 
використати все своє вміння, щоби добути потрібний матеріал. Найбільш 
ефективною формою спілкування більшість журналістів вважають осо-
бисті інтерв’ю, більше третини – прес-конференції.

Серед проблем, які найчастіше виникають під час взаємодії журналістів 
з представниками державної влади та органів місцевого самоврядування (з 
вини представників влади) є: недоступність та/або зайнятість чиновників; 
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“відфутболювання” журналістів від одних чиновників до інших; відмови 
(неготовність, затягування) у наданні інформації.

Щодо журналістських проблем, то дослідження показує, що у цій царині 
є два лідери– поверховість у “володінні темами”, що висвітлюються, та за-
ангажованість інформації. Крім того, проблеми з вини журналістів отри-
мали менші бали, ніж проблеми з вини влади, тобто є більш значущими у 
контексті взаємодії влади і ЗМІ.

Пальму першості серед закритих для отримання інформації владних 
структур з величезним відривом від інших утримує Служба безпеки Укра-
їни. Можна допустити, що даний результат зумовлений тим, що ця струк-
тура й нині зберегла традиції закритості й відокремленості від громадян-
ського суспільства. При цьому у Луганській області СБУ розділила пальму 
першості в питанні закритості з прокуратурою.

Переважна більшість тих, хто взяв участь в опитуванні переконані, що 
найбільш закритими та непрозорими темами у діяльності влади є питання 
корупції, власності та кадрів. Теми “корупція” “інформації про власників 
основних фондів, засобів виробництва, нерухомості, тощо” та “механізму й 
обставин прийняття кадрових рішень” набрали найвищий рейтинг в Чер-
каській та Луганській областях. На Буковині після корупції наібльш закри-
тими назвали питання бюджетної політики та особисте житя посадовців. 
Більше половини вказують на заборону критики вищих посадовців та місце-
вих чиновників, проте не називаючи посад чи персоналій. Серед причин цих 
явищ: редакційна політика ЗМІ (або її відсутність) та диктат власників ЗМІ.

Переважна більшість респондентів вбачає наявність змін та/або тенден-
цій після помаранчевої революції. Найбільше таких респондентів у Черні-
вецькій та Черкаській областях. Представників Луганської області можна 
віднести до категорії обережних або збалансованих оптимістів.

Помітним є розходження в оцінках рівня взаємодії влади і ЗМІ та рівня 
інформування громадян у попередньому та поточному дослідженні.

Співвідношення оцінок рівня взаємодії журналістів та чиновників і рівня  
отримання громадянами повної та неупередженої інформації про діяльність влади

рівень взаємодії влади і ЗМІ рівень інформування громадян
2005 р. 2006 р. 2005 р. 2006 р.

Всього 3,02 2,95 2,80 2,98
Луганська 
область 3,00 2,93 2,85 3,20

Черкаська 
область 3,00 2,75 2,60 2,85

Чернівецька 
область 3,08 3,15 3,00 2,95
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Порівнюючи наведені у таблиці результати, можна дійти висновку, що 
у Чернівецькій області рівень інформування громадян є низьким з вини 
журналістів: при зниженні рівня взаємодії влади і ЗМІ, у Черкаській та Лу-
ганській областях зріс рівень інформування населення про дії влади; на Бу-
ковині – все навпаки. 

Окремо слід відмітити низький рівень категоричності у відповідях – рес-
понденти рідко використовують граничні відповіді; зростання оптимізму 
респондентів з Луганської області; відзначення незворотності процесів у 
демократизації відносин влади і ЗМІ.

Загалом виконання аналізу послугувало цікавим і корисним досвідом як 
у професійному плані, так і з точки зору розуміння підходів чиновників і 
журналістів до питань інформування громадськості.

4. Детальні результати

Нинішня мета владних структур у своїй інформаційній роботі

Переважна більшість опитаних вважає, що головною метою владних 
структур нині є створення власного позитивного іміджу.

Другою за значимістю метою владних структур більше половини рес-
пондентів назвали намагання влади у своїй інформаційній політиці висвіт-
лювати позитивні факти діяльності та замовчувати негативні результати.

Характерно, що цих поглядів притримуються переважна більшість жур-
налістів, представників громадськості та, навіть, деяка частина чиновни-
ків.

Проте помітним, хоч і не головним, результатом опитування щодо цьо-
го питання є те, що деяка частина респондентів з числа місцевих урядовців 
(більше половини) вважає метою владних структур намагання спілкувати-
ся з громадянами через мас-медіа.

Ще однією рисою відповідей на це питання є відсутність помітних регі-
ональних особливостей.

Ряд респондентів у відповідях на це питання висловлювали власну точ-
ку зору.

Працівник ЗМІ з Черкас: “Повідомляти якнайбільшій кількості населен-
ня, що вони (владні структури) думають про людей”

Представник ЗМІ з Луганська: “Залишатися й надалі при владі. А вже 
задля цього робиться вищезазначене”

Ідеальна мета владних структур у своїй інформаційній роботі

Переважна більшість опитаних вважає, що головною метою владних 
структур в ідеальному варіанті повинно бути повне та об’єктивне висвіт-
лення власної діяльності.



87

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Мовою документів

Другою за значимістю метою владних структур дві третини респонден-
тів назвали спілкування з громадянами через мас-медіа.

Впадає у вічі практично повна одностайність у відповідях представни-
ків усіх опитаних груп. У регіональному розрізі відмінностей у відповідях 
респондентів також немає.

Були й ряд уточнень та точок зору щодо цього питання окремими рес-
пондентами.

Журналіст з Чернівців очікує “пропозиції влади щодо участі громади для 
покращення життя”

Представник місцевої влади з Чернівців сформулював ідеальну мету у 
відносинах влади і ЗМІ “формування цивілізованого інформаційного про-
стору на засадах паритету між владою та громадою”

Представник громадської організації з Луганська переконана, що “не 
може бути висвітлення позитиву, замовчування негативу”

Журналіст з Черкас вважає, що “в ідеалі влада повинна працювати не 
над створенням іміджу, а над створенням гідних умов для життя”

Працівник ЗМІ з Черкас відзначив, що в ідеалі метою влади у спілку-
ванні зі ЗМІ повинно бути “залучення громадян до обговорення проектів і 
прийняття рішень владою”

Нинішня мета ЗМІ у взаємодії з владою

Слід зазначити, що аналіз опитування у цьому розділі не дозволяє зро-
бити однозначних висновків. Чверть опитаних вважають, що нині ЗМІ 
надають громаді об’єктивну, точну, актуальну, повну та неупереджену ін-
формацію. А приблизно однакова кількість опитаних (близько 20%) розпо-
ділена між чотирма варіантами відповідей: проста трансляція інформації 
від влади до громадян; критика, аналіз і оцінка дій влади; формальне вико-
нання службових обов’язків; формування громадської думки. Очевидним 
є лише те, що переважна більшість респондентів не вбачають нині роль 
ЗМІ як засіб роз’яснювальної функції.

Щодо регіональних особливостей, то можна помітити більшу схиль-
ність до тези про просту трансляцію інформації від влади до громади у 
Луганській області. У Чернігівській та Чернівецькій областях респонденти 
на перше місце ставлять повне та неупереджене інформування.

У розрізі груп є певні відмінності: представники ЗМІ вбачають мету 
журналістів у формуванні громадської думки; працівники влади вбачають 
мету журналістів у повному інформуванні громадськості; представники 
громадських організацій притримуються думки, що журналісти здійсню-
ють критику, аналіз і оцінку дій влади..

У доповненні до цього питання один респондент зафіксував тезу:
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“У різних журналістів мета різна, так само, як у різних ЗМІ - різна 
мета”.

Інший респондент сформулював власну відповідь:
“Заробити гроші на передвиборчій агітації».
Респондент з Луганська вважає, що діяльність ЗМІ – це “спосіб звернути 

увагу на власну кандидатуру та на компанію, від імені якої ведеться репор-
таж, для просування по кар’єрній драбині та в рейтингу ЗМІ”. 

Ідеальна мета ЗМІ у взаємодії з владою

У відповідях на дане запитання про ідеальний варіант взаємодії, на від-
міну від оцінки поточної ситуації, опитані продемонстрували дуже високу 
одностайність.

Переважна більшість опитаних з усіх регіонів та незалежно від групово-
го представництва вважають головною метою ЗМІ надання громаді об’єк-
тивної, точної, актуальної, повної та неупередженої інформації. Друга за 
значимістю мета журналістів – критика, оцінка і аналіз дій влади. 

Також слід помітити, що інші функції ЗМІ не особливо високо оцінюва-
лися респондентами. Очевидно, така одностайність у виборі першого варі-
анту відповіді пояснюється тим, що він є достатньо ємним та покриває усі 
інші варіанти.

Представник місцевої влади з Чернівців доповнив відповідь власною те-
зою “не брехати”

Ще один прдставник місцевої влади з Чернівців зазначив, що основною 
метою ЗМІ повинно бути  “забезпечення медійного цивілізованого діалогу 
між владою та громадою”.

Респондент з Черкаської області уточнив, що метою ЗМІ також має бути 
“обопільний пошук вибухонебезпечних зон в житті громади. Спроба їх ви-
криття або ж нейтралізації (знешкодження)”.

Яку інформацію про владу чекає місцева громада?

Думки респондентів щодо очікувань читачів були майже одностайними: 
64% вважають важливою інформацію про комунальні послуги, транспорт-
ні проблеми, ціни, охорону здоров’я, освіту. На друге місце виносяться 
аналітичні роз’язнювальні публікації.

Такої думки притримуються більшість представників ЗМІ, влади та гро-
мадських організацій. При цьому менше половини предсавників громади 
вважають потрібною інформацію про комунальні послуги/транспортні 
проблеми/ціни/охорону здоров’я/освіту, майже по третині респондентів 
відмітили важливість аналітичних роз’яснювальних публікацій та нега-
тивної, жорсткої та/або конструктивної критики влади.

Оцінки очікувань громадян критики влади, інформації про успішні про-
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екти влади, скандальної інформації про чиновників присутні, але їх значи-
мість на думку респондентів набагато менша, аніж вищезгадані напрямки.

В уточненнях та коментарях до даного питання представник чернівець-
кої громади висловив наступну тезу:

“я б місцеву громаду не брав як одне ціле в цьому випадку, тому що різні її 
когорти цікавляться питаннями, які для них є актуальними”  

Представник місцевої влади з Черкаської області вважає, що критика 
повинна бути виключно конструктивною 

Обізнаність журналістів та чиновників з правовими основами, що ре-
гламентують їхню взаємодію

Згоду з повною обізнаністю журналістів та чиновників з правовими 
основами висловила приблизно третина респондентів. У регіональному 
розрізі думки розділились наступним чином: найменше з цим погоджу-
ються у Черкаській області, а у Чернівецькій жоден респондент не пого-
дився з категоричним незнанням цих норм обох сторін.  У Чернівецькій 
та Черкаській областях більшість респондентів обрали проміжні варіанти 
відповідей.

Типові приклади відповідей були такими:
“Так”.
“Так, обізнані, але тільки у межах своїх повноважень та обов’язків”.
“Обізнані”.
“Скоріш за все так”.
“Так (на мою думку журналісти та чиновники обізнані з правом тому, що 

вони з ним зустрічаються на кожному кроці)”
“Журналісти - так, чиновники - ні”.
“Здебільшого обізнані”.
“Так, деякі”
“Про журналістів не скажу, а чиновники знають свої прва - це їх обов’язок”.
Кожен восьмий респондент навпаки вважає, що жодна зі сторін немає 

знань щодо правових основ, які регламентують взаємодію журналістів та 
чиновників. Характерно, що у Чернівецькій області цю точку зору не під-
тримав жоден респондент.

Типові приклади відповідей респондентів:
“Ні”.
“Абсолютно ні!”.
“Ні, майже повністю не обізнані”.
“Частіше ні”.
Більшість опитаних у відповіді на дане питання тим чи іншим способом 

сформулювали дещо проміжні та збалансовані варіанти з використанням 
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оцінок “частково”, “недостатньо”, “поверхово”, “слабо”, тощо.
Приклади таких оцінок у цитатах респондентів наступні:

“Частково”.
“Недостатньо”.
“Формально”.
“Скоріше не зовсім, або не в повній мірі”.
“Думаю, що не усі”.
“Більш-менш”.
“Переконаний, що якщо такі й є, то їх надзвичайно мало. Однак ситуа-

ція з обізнаністю журналістів набагато краща, ніж із чиновниками.”.
“Так, обізнані в міру своєї професійності”.
“Не досконало”.
“Не всі, в більшій мірі не достатньо”.
“Не завжди і не в усьому”.
Два респонденти переконані у кращій обізнаності з правовими нормами 

журналістів (представник ЗМІ та представник громадських організацій з 
Чернівців).

Цікавим є той факт, що проміжний варіант відповіді обрали більшість 
респонденів Черкаської та Чернівецької областей. Лише чверть представ-
ників Луганської області обрали проміжний варіант.

Краще знання правових засад

Загалом, на уточнююче питання про краще знання правових засад біль-
ше половини опитаних (60%) віддає перевагу журналістам і лише п’ята 
частина респондентів переконані у наявності кращих знань законів з боку 
чиновників. Зовсім незначна частина респондентів вважає ступінь знань 
обох груп однаковою.

Як коментар до вибору позицій респондентів наведемо наступні цитати:
“Однозначно журналісти. “Біда заставила”.”.
“Повинні б знати обидві сторони, але більше, здається, журналісти, 

тому що вони в цьому знову ж таки, більше зацікавлені, а чиновники є для 
них об’єктами для реалізації цих засад”.

“Однаково, коли мова йде про чиновників на керівних посаадх, в решті ви-
падків - журналісти”.

“Зазвичай чиновники середньої та вищой ланки”.
“Залежить від рівня і того і другого, але мабуть журналісти знають кра-

ще”.
“Кожен знає краще ту частину законів, яка потрібна саме йому”. 
“Здається, журналісти знають закони все-таки краще. А у чиновників є 

можливість перекласти знання правових засад на юристів”
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“Скоріш за все чиновники. Адже вони завжди в ролі винних в усьому. Так 
що, це як захисна реакція на можливі випади чи спробу “викриття”. Це бу-
ває доволі часто”.

“Серед чиновників багато нових людей без досвіду”
“Знають однаково погано. І ті й інші вважають себе на голову вищими. 

Немає співпраці рівних”.
Особливих регіональних відмінностей у відповідях респондентів не 

прослідковується – немає особливих відхилень від середніх результатів. 
Цікавим є той факт, що 1 респондент з Луганська впевнений, що ніхто не 
знає правових засад.

У кращому знанні правових норм, що регламентують відносини влади зі 
ЗМІ, переконані всі представники громади, більше половини журналістів 
та представників громадських організацій. При цьому три журналісти від-
дають перевагу в цьому питанні чиновникам. Цікавими є також відповіді 
чиновників – однакова кількість дали відповідь “чиносники” та “однаково”, 
також два респонденти висловились на користь журналістів.

Дотримання законів чиновниками

Більше половини респондентів у якості оцінки дотримання чиновника-
ми законів у взаємодії з журналістами вибрали оцінку “у переважній біль-
шості”. Найбільше до цього схиляються опитані у Чернівецькій та Луган-
ській областях. 

Респонденти у коментарях намагалися пояснити мотиви такої поведін-
ки чиновників:

“У переважній більшості дотримуються, щоб не виникало багато питань 
і сумнівів у достовірності інформації, наданої чиновниками журналістам”.

“Управління, які працюють зі ЗМІ, дотримуються цих правил. Решті чи-
новників вони не знайомі”.

“Особливо останнім часом”.
“Це залежить від рівня особистої культури чиновника”.
“Чим нижче рівень влади, тим більше порушень чиновників щодо журна-

лістів (область, район, місто, село)”.
“У переважній більшості це роблять у столиці, а чим нижче до регіонів 

- тим менше”.
“Столичні чиновники – інколи”.
“Особливо якщо вони “на виду”.
Більше третини – “інколи” (варіант “завжди” не обрав жодний респон-

дент). Причому даний варіант відповіді обрали більшість респондентів з 
Черкаської області.

Один черкаський респондент знаходить цьому наступне пояснення:
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“Не завжди дотримуються, думаючи, що вони купують журналістів і ті 
не можуть сказати нічого проти”.

Інші опитувані, навіть визнаючи чиновників законослухняними, бачать 
у їхній поведінці інші причини:

“Частіше дотримуються, хоча - не без зловживань”
“Коли бачать можливість свого покарання за неправомірність своїх дій”
Незначна частина респондентів, взагалі, відмовляє чиновникам у дотри-

манні законодавства, що регламентує їхню взаємодію зі ЗМІ.
Цікавими є результати у розрізі груп респондентів: всі громадяни обра-

ли варіант відповіді “у переважній більшості”; два представники ЗМІ об-
рали варіант “інколи”; представники громадських організацій обрали всі 
варіанти відповідей: у переважній більшості, інколи, завжди, ніколи. 

Дотримання законів журналістами

Більше половини респондентів (у кількісному вимірі більше, аніж най-
рейтинговіша оцінка попереднього питання) вважають, що журналісти до-
тримуються законів у взаємовідносинах з владою у переважній більшості. 
Так вважають у Черкаській та Чернівецькій областях.  При цьому майже 
кожний десятий переконаний, що журналісти завжди дотримуються зако-
нів, чому дають наступні пояснення: 

“Щоб не падав рейтинг довіри та поваги до даного журналіста. А фахів-
ців своєї справи завжди поважають і цінують”.

“Інакше чиновники скористаються порушеннями, особливо, коли інфор-
мація згодом подається з нотками критики”.

Респонденти так пояснюють законослухняність журналістів у переваж-
ній більшості випадків:

“Оскільки на ЗМІ є багато методів впливу (в основному неофіційних), 
адже попри все журналісти також люди, якими можна маніпулювати”.

“Майже завжди - оскільки недотримання може бути для них “чревато”.
“Як бачимо - фігури на дошці, але гра більш в запису, чим на полі”.
“Столичні, журналісти центральних видавництв – інколи”.
“Бо від цього залежить їх імідж та зарплата (іноді)”.
Черкаський журналіст також упевнений, що журналісти, дотримуючись 

у переважній більшості правових норм, “використовують не всі надані за-
коном права”.

Представник місцевої влади з Чернівців доповнив свою відповідь ко-
ментарем: “залежно від того, хто платить”

Лише один респондент з Чернівців переконаний, що журналісти у своїй 
діяльності ніколи не дотримуються правових норм.

Дотримання журналістами норм професійної етики
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Переважна частина опитаних оцінили ступінь дотримання журналіста-
ми норм професійної етики чесності, неупередженості та точності характе-
ристиками типу “не завжди”, “не всі і не завжди”, “у переважній більшості”, 

“частково”, “інколи”, тому подібне. Заперечили дотримання журналістами 
норм професійної етики кожен восьмий респондент (серед них два праців-
ники ЗМІ). 

Слід зазначити, що найбільше власне таких самокритичних оцінок та 
коментарів отримано саме від опитаних працівників ЗМІ.

Причину критичності деякі респонденти вбачають у філософському 
контексті:

“Намагання такі є, але заважає стара звичка і бідність (особливо напе-
редодні виборів)”.

“Для більшості працівників ЗМІ професійна етика - це пусті слова, які 
для них нічого не означають”

“Багато залежить від особистості журналіста й від видання. Оскільки 
більшість видань не є комерційними продуктами, вони ставлять перед 
журналістами такі вимоги, які не дозволяють дотримуватися норм ети-
ки в повній мірі”.

“Дотримуються тільки одиниці. Дуже прикро і соромно  за деяких колег”.
Кілька опитаних визнають за деякими журналістами наявність меркан-

тильних інтересів, на що особливо впливає передвиборчий період:
“Бо вибори - час “косьби”!”
“Основна маса - заробляє гроші на виливанні бруду на політичних опо-

нентів своїх замовників”.
“Особливо критична ситуація під час виборів”.
Низка опитаних наголошують на зв’язок дотримання норм етики з іс-

нуючими обставинами:
“Якщо журналіст є справжнім професіоналом - це повинно бути його 

основними моральними якостями. Але є багато факторів, які впливають 
на формування цих норм (власник, на якого він працює, імпонування тим чи 
іншим політичним силам та ін.)”

“Важко судити, оскільки для мене громадська думка не завжди (дуже рід-
ко) визначає мої погляди. Тому вважаю, що необхідно говорити не в загаль-
ному, а більш конкретно по кожному журналісту та ЗМІ”

Черкаські респонденти наголошують, якими саме нормами етики часті-
ше за все нехтують журналісти:

“Неупередженість зумисне не виділяю, бо це можливо лише при повній фі-
нансовій незалежності”.

“Часто точність не є достатньою”.
Кожний сьомий респондент відповів “ні” і кожний одинадцятий – “так” 
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на питання щодо дотримання журналістами норм професійної етики. У 
луганській області жоден респондент не підтримав відповідь “так”. 

Журналісти виявились досить критчними у відповідях на дане питання: 
за наявності усереднених відповідей (“не завжди”, “не всі”, “інколи”), два 
респонденти відповіли категорично “ні”, “звичайно ні”, і лише один респон-
дент з Чернівців відповів ствердно на це питання. Також присутні власні 
варіанти відповідей “у всякому разі, намагаються”. 

Цікавим є факт, що відповідь “ні” не дав жоден представник місцевої 
влади.

Відповідність існуючої нормативно-правової бази потребам журналіс-
тів та чиновників

Більше половини респондентів упевнені у невідповідності існуючої нор-
мативно-правової бази потребам журналістів та чиновників для виконан-
ня своїх професійних обов’язків.

Абсолютна рівність у поглядах на відповідність нормативно-правової 
бази потребам журналістів та чиновників існує у Черкаській та Луганській 
областях, у Чернівецькій області більшість респондентів вважають відпо-
відність правових засад недостатніми.

За групами опитаних прослідковується цікавий поділ: представники 
ЗМІ та місцевої влади у більшості підтримують відповідь “ні”, представ-
ники громадських організацій та місцевих громад у переважній більшості 
ствердно відповідають на питання про відповідність існуючої нормативно-
правової бази потребам журналістів та чиновників.

Аргументи прихильників існуючого законодавства, як правило, зводить-
ся до такої позиції – існуючі закони достатні, необхідно лише покращити 
практику їхнього застосування:

“На превеликий жаль далеко не все залежить від завонодавства...”
“Без порядку у взаємовідносинах немає відповідної співпраці вліди та ЗМІ!”
“Встановлений ступінь взаємовідносин і запропонована гра цілком впису-

ються в існуючий сценарій”.
“Більша проблема - контроль за виконанням нормативно-правової бази”.
“Напевно так. Хоча з логічної точки зору якщо проблеми виникають, то 

не відповідає потребам”.
“На сьогодні правове поле для тієї та другої сторони існує досить до-

статнє (тобто норми законодавства). Лишається їх грунтовно вивчити, 
від регуляторити і виконувати і тій стороні і іншій”.

“В принципі, при такій нормативно-правовій базі можна більш-менш 
успішно співпрацювати”

“Тільки ігнорується чиновниками”
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У критиків існуючого законодавства набагато більше розмаїття аргу-
ментів та претензій.

Низка аргументів носить загальний характер побажань:
“Журналісти надто залежні від ЗМІ, в яких вони працюють, адже саме 

власники ЗМІ неофіційно визначають формат роботи і самі власники дуже 
часто є чиновниками”.

“Вважаю, що сьогодні належної норамтивно-правової бази взаємовідно-
син немає”

“Нормативно-правова база є недосконаою, в законодавстві безліч незруч-
ностей, які можуть складати небезпеку і для тих і для інших”

“Треба удосконалювати нормативно-правову базу, яка б відповідала по-
требам жерналістів та чиновників”

“Законодавтсво не врегульоване, багато суперечностей”
Деякі респонденти вказують на конкретні причини проблем:

“Етичні норми держслужби не завжди відповідають вимогам свободи сло-
ва та інформації”

та пропонують механізми їх вирішення: 
“Потрібен закон про роздержавлення ЗМІ”

Форми взаємодії журналістів з представниками влади

Найбільш ефективним способом передачі чиновниками інформації є 
прес-конференції, особисті інтерв’ю та медіа-клуби (прес-клуби). Саме в 
цих формах, як вважають переважна більшість опитаних, журналіст може 
використати все своє вміння, щоби добути потрібний матеріал.

“В ідеалі - просто спілкування у відведені сталі дні і години. Бажано, щоб не 
в офіційній кабінентній атмосфері. І зовсім чудово - спільні інтереси, хобі”.

“На прес-конференції присутні багато представників ЗМІ; інформація 
подається багатьма джерелами, наслідок - об’єктивна інформація”.

“За кавою завжди ефективніше...”
“Найкраще - це звичайний діалог, який виникає при потребі”
“Менше можливостей для редагування інформаційного продукту”
Крім того, респонденти відмічають існуючі проблеми:

“Влада на місцях прес-конференцій боїться, а тому майже не проводить їх”.
“Прес-конференції, брифінги тощо цікаві тільки для перших осіб, від інших 

вимагається тільки чітка і правдива відповідь на поставлені запитання”.
“У нас дуже мало КВАЛІФІКОВАНИХ, чесних, принципових журналістів”
“Якщо йдеться про гру по-чесному”
Найбільш ефективною формою спілкування більшість журналістів вва-

жають особисті інтерв’ю, більше третини – прес-конференції. Решта рес-
пондентів у своїй більшості обирають варіант “прес-конференції”. При 
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цьому майже третина представників місцевої влади віддають перевагу 
спілкуванню через прес-служби. 

Після прес-конференцій та інтерв’ю (з великим відривом) за ступенем 
ефективності йдуть наступні три форми взаємодії: робота з прес-службами 
владних структур, брифінги; електронна розсилка, сайти, стрічка новин. 

“Найбільш ефективною формою є електронна розсилка і сайти”
Один респондент відмітив, крім особистих форм, важливість докумен-

тального збору інформації: 
“Вважаю, що при цих формах роботи забезпечується прямий зв’язок, про-

зорість, відповідальність, існують прямі докази тих чи інших діяній пред-
ставників влади”.

Менш значимими (знову ж зі значним відривом від попередньої групи 
форм) опитані вважають: телефонні інтерв’ю, інформаційні запити, прес-
релізи, документи, телефонограми. З цього випливає повну перевагу осо-
бистісних форм взаємостосунків, з уточненням про важливість неофіцій-
них контактів.

Один респондент запропонував власну форму співпраці з владою:
“Особиста мережа інформаторів, безпосередні контакти з ними”

Проблеми (з вини влади), що перешкоджають ефективній взаємодії чи-
новників та журналістів

Серед проблем, які найчастіше виникають під час взаємодії журналістів 
з представниками державної влади та органів місцевого самоврядування (з 
вини представників влади), можна за значимістю виділити кілька груп.

Списки проблем у кожній групі наводяться за спаданням рейтингу, ви-
ходячи з середньозваженої бальної оцінки варіанту відповіді.

Перша група включає наступні проблеми (середій бал – менше 5):
• недоступність та/або зайнятість чиновників;
• "відфутболювання” журналістів від одних чиновників до інших;
• відмови (неготовність, затягування) у наданні інформації
Деякі респонденти у коментарях намагаються пояснити природу цих 

проблем:
“Право голосу” мають лише чиновники на високих щаблях (до прикладу в 

ОДА - р-нь заступників... решта службовців мають погоджувати основні 
позиції (це нормально).

“Відсутня нормативна база взаємин, через що чиновники наражаються 
на небезпеку покарання з боку керівництва”.

“Кожний чиновник боїться надати повну інформацію, посилаючись на 
більш високого начальника”.

“Проблема - атавізми радянської ментальності”.
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Друга група проблем (бал від 5 до 6) є такою:
• отримання неповної інформації на рівні загальних фраз;
• некомпетентність або нещирість посадовців;
• вимоги з боку чиновників узгоджувати з ними зміст матеріалів або ві-

зування матеріалів;
• недостатня оперативність чиновників у поширенні інформації.

Третя група включає проблеми, які отримали середню оцінку 6-7:
• фільтрування “незручних” журналістів владними прес-службами, від-

мови в аркедитації;
• труднощі в документальному підтвердженні отриманої інформації;
• пасивність чиносників у наданні інформації;
• відсутність довготривалої стратегії.
Представник черкаських ЗМІ вважає неактуальним питання про філь-

трування журналістів та відмови в акредитації, оскільки “їх заробляють 
лише ті, хто давно забув про журналістську етику. Часи інші!”

Респондент з Луганська переконаний, що “влада не зацікавлена в довго-
тривалій стратегії”.

Четверта група проблем отримала оцінку більше 7:
• недостатня культура спілкування чиновників;
• зловживання з боку чиновників вимогами подавати запити на отри-

мання інформації;
• негативні або корупційні стосунки (різні форми підкупу);
• шантаж та погрози журналістам з боку чиновників.
“Від чиновників-керівників нам потрібні коментарі, від виконавців - ін-

формація. Не змішуйте в анкетах все докупи!”

Проблеми (з вини ЗМІ), що перешкоджають ефективній взаємодії чи-
новників та журналістів

Щодо журналістських проблем, то дослідження показує, що у цій царині 
є два лідери– поверховість у “володінні темами”, що висвітлюються, та за-
ангажованість інформації (бали 2,71 та 3,12 відповідно). Крім того, пробле-
ми з вини журналістів отримали менші бали, ніж проблеми з вини влади, 
тобто є більш значущими у контексті взаємодії влади і ЗМІ.

Друга група проблем отримала бали від 4 до 5:
• необов’язковість при отриманні документального підтвердження та 

перевірки отриманої інформації;
• неадекватний стиль подачі матеріалів (шаблонність, пафосність, тощо);
• недостатнє володіння журналістами професійними навичками (вміння 

проводити інтерв’ю, ставити запитання, тощо);
• матеріали безпроблемного характеру;
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• недостатня оперативність журналістів у оприлюдненні інформації.
Опитані наголошують на важливості даних проблем:

“Зневажливе ставлення з боку журналістів, що не розуміють специфіку 
державної служби”.

“Журналісти мають постійно пам’ятати за свою відповідальність за за-
конність та достовірність своєї інформації”.

“Що можна очікувати від периферійної журналістської братії, яка з на-
тягом відповідає званню “журналіст”?”

Оцінку 5-6 отримали такі проблеми:
• негативні або корупційні стосунки (купівля інформації, замовні статті);
• пасивність журналістів в отриманні інформації.
“На сучасному етапі надто відчутна фінансова залежність ЗМІ та жур-

налістів”.
Найменш важливою проблемою респонденти вважають шантаж та по-

грози чиновникам з боку журналістів (бал 8,67). Респонденту з Луганська 
“не відомі факти шантажу та погроз чиновникам з боку журналістів”.

Жоден респондент не заперечив існування проблем з вини журналістів 
у взаємодії влади та ЗМІ.

Закриті та непрозорі владні структури

Пальму першості серед закритих для отримання інформації владних 
структур з величезним відривом від інших утримує Служба безпеки Укра-
їни. Так вважають дві третини респондентів з усіх груп. Можна допустити, 
що даний результат зумовлений тим, що ця структура й нині зберегла тра-
диції закритості й відокремленості від громадянського суспільства. При 
цьому у Луганській області СБУ розділила пальму першості в питанні за-
критості з прокуратурою.

Наступні у рейтингу закритості для преси суди та прокуратура, що під-
тверджеють респонденти з усіх регіонів. Далі слідують податкова адміні-
страція та міліція. 

Респондет з Чернівців так пояснює ситуацію:
 “Специфіка роботи силових структур не сприяє їх відкритості для ЗМІ 

та громадськості”.
Набільш відкритими для медіа респонденти визнали органи місцевої 

влади, хоча деякі респонденти назвали їх найбільш закритими. 
“Всі в цьому плані приблизно однакові. Все залежить від того, яка саме 

журналістам потрібна інформація”
“Кожний чиновник оглядається на свого реального хазяїна (найчастіше - 

“нового українця”, особливо, якщо він ще й легітимізований у владній струк-
турі) або на високого начальника перед тим, як надати навіть найпрості-
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шу інформацію”
“Якщо щось і попадає на сторінки чи в ефір, то це в переважній більшос-

ті - циферія і “сльозоточиві” повчальні теми та настанови. Ділової роз-
мови нема”.

По одному респонденту підтримали протилежні граничні оцінки: “всі 
закриті” та “всі відкриті”. 

Закриті та непрозорі теми у діяльності влади

Переважна більшість тих, хто взяв участь в опитуванні переконані, що 
найбільш закритими та непрозорими темами у діяльності влади є питання 
корупції, власності та кадрів. Теми “корупція” “інформації про власників 
основних фондів, засобів виробництва, нерухомості, тощо” та “механізму й 
обставин прийняття кадрових рішень” набрали найвищий рейтинг в Чер-
каській та Луганській областях. На Буковині після корупції наібльш закри-
тими назвали питання бюджетної політики та особисте житя посадовців.

По третині опитаних пов’язують закритість та непрозорість влади з пи-
таннями бюджетної полфтики, механізмом прийняття усіх рішень й з осо-
бистим життям посадовців.

Проте з цим не погоджуються респонденти з числа самих чиновників:
“Чому когось має цікавити особисте життя посадовців?”
Найбільш відкритою для преси є інформація про комунальну власність.
Один респондент відмітив, що інформація доступна, все залежить від 

вміння нею користуватись. а один респондент з Луганська вважає всі на-
ведені теми закритими.

Заборонені для журналістів теми

Щодо питання про наявність заборонених тем, то менше десятої части-
ни респондентів (з Черкаської та Чернівецької областей) відмітили відсут-
ність закритих тем. 

“Вважаю, що тем сьогодні заборонених немає”.
“Заборонених тем немає”.
“Немає”.
Деякі респонденти відмічають вплив на це питання політики керівників 

або власників ЗМІ: 
“Це певною мірою залежить від політики редакції. Можна сказати, що 

в цілому заборонених тем нема. Але іноді, за певних обставин, якась тема 
може бути забороненою (наприклад, через певні стосунки видавця і посадо-
вої особи тощо)”.

“Усе залежить від керівників видання”.
Решта опитаних переконані у наявності заборонених для журналістів тем.
Ці респонденти головним табу сьогодення вважають критику власни-
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ків засобів масової інформації, де працює журналіст, та/або комерційних 
структур, якими вони володіють. Такої думки притримуються більшість 
ремпондентів з усіх регіонів.

“Як показує практика, крім третього рядка (критика власників ЗМІ), 
жодних застережнь у виборі теми не існує”

“Критика власного засобу масової інформації не стільки заборонена, 
скільки в цьому немає потреби журналісту, якщо його все влаштовує”.

Більше половини вказують на заборону критики вищих посадовців та 
місцевих чиновників, проте не називаючи посад чи персоналій.

Третя частина опитаних переконана, що журналістам не можна “чіпати” 
провладні політичні та партійні структури.

Один респондент обрав у якості заборонених тем такі, що не фігурували 
в анкеті:

“Бізнесова та корупційна діяльність вищих посадовців та засновників 
ЗМІ”

Респонденти прокоментувли дане питання наступним чином:
“Для конкрентої критики у журналіста завжди повинні бути докумен-

тальні докази, і відсутність їх не дає право на критику, а лише на викла-
дання фактичних явищ, констатації або загальних тлумачень того чи ін-
шого явища та інформації”.

“А найбільш відкриті для “биття” якраз місцеві органи влади. Вони в 
отвіті за все, що робиться “не так!”.

“Чомусь чим вищого рангу посадовець, тим більше його критикують. 
тих, що під боком, зачіпати остерігаються”.

Причини існування заборонених тем

У переважній більшості голоси респондентів розділилися наполовину 
між двома головними причинами: редакційна політика ЗМІ (або її відсут-
ність) та диктат власників ЗМІ.

Респонденти надали такі коментарі щодо цього питання:
“У Чернівцях, здається, немає ЗМІ, де б виробили редакційну політику”.
“Диктат власників стосується в першу чергу комунальних ЗМІ. Тільки 

це диктат не зовсім власника, а виконкомів”.
“На мою думку все залежить від керівництва ЗМІ та бажання журналіста”.
Більше третини респондентів вважає, що усьому виною є різні форми тиску 

влади на журналістів або “поєднання владних структур з кримінальними”.
Менше третини, переконаних в існуванні заборон, дорікають журналіс-

там їхньою внутрішньою самоцензурою.
“Внутрішня самоцензура журналістів - єдина причина. Редакційна полі-

тика ЗМІ - №1 на ТВА у Чернівцях”,
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Два респонденти назвали причиною існування заборонеих тем гроші: 
“Гроші, заплачені журналісту за непублікацію зібраного ним матеріалу”

Оцінка рівня взаємодії журналістів та чиновників у контексті повного 
та неупередженого інформування громадян

Проводилася за 5-бальною шкалою, де 1 – незадовільно, 5 – відмінно
Загальна оцінка рівня взаємодії – 2,945. По регіонах є незначні відхилен-

ня. У Чернівецькій області – 3,15, Луганській області – 2,93, у Черкаській 
– 2,75.

Отже, в цілому рівень взаємодії влади та журналістів є незаловільним.

Оцінка рівня отримання громадянами повної та неупередженої інфор-
мації про діяльність влади у своїй місцевій громаді

Проводилася за 5-бальною шкалою, де 1 – незадовільно, 5 – відмінно
Узагальна оцінка рівня отримання громадянами інформації про діяль-

ність влади у своїй місцевій громаді – 2,98. По регіонах є незначні відхилен-
ня. У Чернівецькій області – 2,95, у Луганській області – 3,20, у Черкаській 
області – 2,85.

Рівень отримання громадянами інформації є невисоким, трохи нижчим 
за задовільну оцінку, проте є вищим за рівень взаємодії журналістів та чи-
новників.

Оскільки дане дослідження не було соціологічним, то не слід сприймати 
наведені вище цифри статистично достовірними. Проте, можна зробити 
головний висновок – рівень отримання громадянами інформації оцінюєть-
ся вище за рівень взаємодії журналістів та влади. Ця тенденція характерна 
для Черкаської та Луганської областей. На Буковині при задовільній оцінці 
рівня взаємодій журналістів і чиновників рівень отримання громадянами 
інформації є незадовільним.

Іншими словами, можна припустити, що підвищенння рівня взаємодії 
влади та ЗМІ абсолютно не гарантує автоматичного підвищення рівня по-
інформованості громадян (стосовно Чернівецької області). Перевищення 
рівня інформування громадян над рівнем взаємодії влади і ЗМІ  може свід-
чити про докладання журналістами надзусиль для виконання свого про-
фесійного обов’язку.

Зміни та/або тенденції у взаємовідносинах влади та ЗМІ після подій по-
маранчевої революції

Якщо підсумувати роздуми респондентів щодо змін та/або тенденцій 
у взаємовідносинах влади та ЗМІ після подій помаранчевої революції, то 
п’ята частина опитуваних взагалі не бачить таких тенденцій. Найбільше 
таких респондентів у Черкаській області. 
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“Без змін. Тенденції визначають гроші, на жаль”.
“Нормальні були, є, і мабуть що будуть”.
“Нічого не змінилося”.
“Без змін”.
“Як працювали, так і працюємо”.
“Зараз зміни не відчуваються, але вони сталися. Як казав французький 

революціонер: “Я не розділяю вашої точки зору, але я ладен вмерти за те, 
щоб у вас була можливість її висказати”. Тобто перший крок зроблено і, на-
приклад, зараз у місцевих ЗМІ ми маємо статті не про одного кандадата, 
а про всіх, які є”.

“Мабуть, їх немає. Люди ж залишилися ті самі. А якщо в моїх відповідях 
щось змінилося, то це залежить від конкретної ситуації, яка склалася в 
моїй роботі на даний момент”.

Переважна більшість респондентів усе ж вбачає наявність змін та/або 
тенденцій після помаранчевої революції. Причому прихильників позитив-
них дві третини респондентів, наявність негативних змін відмітили троє 
опитаних. Найбільше таких респондентів у Чернівецькій та Черкаській об-
ластях. Представників Луганської області можна віднести до категорії обе-
режних або збалансованих оптимістів.

Головні позитивні зрушення, відмічені респондентами, можна згрупува-
ти за чотирма напрямками:

• зменшення тиску на засоби масової інформації;
“Журналісти намагаються зробити крок у сторону відкритості, але за 

відсутності впевненості та досвіду роботи у такому режимі поки що лише 
рухаються у правильному напрямку”.

“Зникнення брутального диктату з боку влади. Збільшення бази свободи слова”.
“Немає тиску з боку силових установ”.
“Зменшення тиску на журналістів”.
“ЗМІ стали незалежнішими”.
• позитивні тенденції до відкритості, прозорості та доступності влади;
“Зміни щодо прозорих та чесних взаємовідносин, але ЗМІ не є рівними з 

владою в цих відносинах”.
“Влада стала більш доступною з точки зору критики”.
“На мою думку зміни відбулися зокрема у відношенні у доступі до інформації”.
“Влада стала більш відкритою для ЗМІ. Журналісти перестали боятися 

критикувати дії чиновників (через що їх нерідко “заносить” (журналістів) 
і вони ризикують втратити баланс). Тепер чиновники легше ідуть на кон-
такт, стали менш “прошеними” (не всі)”.

“Зміни в позитивну сторону. Більша свобода доступу до інформації, де-
мократизація свободи слова і думки, друку і т. д.”
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“Доступність, прозорість, відкритість”.
“Взаемини стали менш офіційними, більш довірливими та ефективнішими”.
“Більш прозорі стосунки”.
“Дещо більша відкритість, але зміни не глобальні”.
• підвищення рівня свободи слова, об’єктивності та професійності ЗМІ;
“ЗМІ отримали більше прав, більше свободи слова”.
“Зменшилося переслідування журналістів, більше стало свободи слова”.
“Насправді свободи слова стало більше”.
“Якщо дозволяє редакційна політика, можна висварити практично будь-кого”.
“Зроблено крок до свободи слова, але тільки крок. Чесна інформація пере-

слідується, як і раніше”.
“Трошки побільшало свободи для журналістів. З’явилась внутрішня за-

ангажованість у журналістів”.
• загальні позитивні зміни;
“Влада стала більше прислуховуватися до журналістів”.
“Стали більш виважено ставитись до журналістів”.
“Влада коректніше формулює свої вимоги до ЗМІ. Частина представни-

ків ЗМІ готові до нових умов співпраці, хоч є й такі, що заграють з “новою 
владою”, і такі, які відверто ігнорують позитивні тенденції”.

“Дещо змінилося, але цього мало, журналісти не мають доступу до кон-
кретних цифр і механізмів бюджетної політики, механізмів та критеріїв 
прийняття рішень”. 

“Зараз зміни не відчуваються, але вони сталися. Як казав французький 
революціонер: “Я не розділяю вашої точки зору, але я ладен вмерти за те, 
щоб у вас була можливість її висказати”. Тобто перший крок зроблено і, на-
приклад, зараз у місцевих ЗМІ ми маємо статті не про одного кандадата, 
а про всіх, які є”.

“Спочатку зміни відчувалися на краще, але зараз ми звикли і хочеться 
змін ще...”

“Зміни є: більш незалежні стали ЗМІ, більш демократичні, заборонених 
тем немає”.

“З’явилось більше критики влади”.
“Писати можна про все: начого за це не буде і... нічого від цього не змі-

ниться”.
“Позитивні зміни є, проте радикального прориву не відбулося”.
З тих респондентів, які побачили після помаранчевої революції негатив-

ні зміни та/або тенденції найбільш критично налаштовані черкащани:
“Журналісти розперезалися, влада ще більше закрилася”.
“В основному переключення критики “бувших” посадовців, недостатнє 

висвітлення (в т.ч. об’єктивне) діяльності вищого ешелону влади”.
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“Найбільше розчарування - свідоме небажання та неготовність дотри-
муватися проголошених стандартів взаємодії; очевидно, що для влади ЗМІ 
- це інструмент досягнення своїх цілей”.

Респондент з Луганської області так охарактеризував зміни:
“1. Провідні газети, телерадіоканали стали підконтрольні певним силам 

на чолі з олігархами - грошовими чи політичними, найчастіше - в одній осо-
бі. Тому 90% матеріалів - замовні. 2. Стара влада взяла під контроль місце-
ві ЗМІ і формує той менталітет, при якому вона буде ще довго царювати. 
Про формування громадської думки через ЗМІ немає й мови. Громадськість 
не може вільно користуватися ЗМІ. ЗМІ не формують позитивних устано-
вок у населення, передусім у молоді”.

Прогнози щодо можливих змін та/або тенденцій у взаємовідносинах 
влади та ЗМІ після парламентських виборів (березень 2006 року)

П’ята частина опитуваних прогнозує відсутність відчутних змін у вза-
ємовідносинах влади та ЗМІ після парламентських виборів. Серед цієї кон-
сервативно налаштованої частини респондентів найбільше представників 
Чернівецької та Черкаської областей. Респонденти так пояснюють свою по-
зицію: 

“Шаблон відносин встановлено надовго”.
“Змін не буде. Нікому не буде соромно за свою продажність, бо сформував-

ся прошарок працівників ЗМІ, які нехтують етикою, мораллю і які зараз у 
своєму “розквіті””.

“Для приватних ЗМІ все залишиться так, як є, і буде залежати від ре-
дакційної політики. А щодо комунальних ЗМІ - все теж залишиться так, 
як є. Вони й надалі паразитуватимуть на бюджеті й робитимуть те, що 
вимагає влада”.

“Сиитуація не зміниться”.
Більше чверті опитаних ставлять зміни у відносинах між чиновниками 

та журналістави у залежність від результтів виборів. Більшість поміркова-
них прогнозів надали респонденти з черкащщини та Буковини:

“Якщо на виборах переможуть національно-патріотичні й демократич-
ні сили, то відбудеться роздержавлення ЗМІ”.

“Дивлячись, хто отримає перемогу на виборах. Якщо будуть при владі з 
“Майдану”, сподіваюсь на прогрес. Якщо їхні опоненти - відійдемо до старих 
стандартів”.

“В залежності від фахового та культурного рівня політичних сил, що 
прийдуть до влади, а особливих змін не буде”.

“Тяжко сказати, проте, якщо переможуть люди, що бажають Україні і 
всім її громадянам добра і розквіту, якщо переможуть ті, хто дбає і думає 
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про народ, то позитивні зміни будуть”.
“Якщо переможуть сили, які стояли на Майдані, ми наближатимемося 

до міжнародних стандартів. Якщо ні - швидко опустимося до совкової жур-
налістики”.

“Якщо нинішня “опозиція” повернеться до влади, то все стане “на круги 
своя”, знову замовчування, погрози журналістам і т.д.”

“Зараз важко сказати - в кожній області буде по-своєму”.
“Якщо керівництво НСНУ не пересилит ьсвої хворі амбіції і не відмо-

виться від наклепів на БЮТ - до влади прийде Ахметов - всі ЗМІ будуть 
загнуздані, або знищені”.

“Ситуація залежатиме від того, наскільки буде застосовано адмінресурс 
та судові переслідування щодо ЗМІ та журналістів”.

“Для різних ЗМІ вона буде різною, в залежності від мети створення само-
го ЗМІ”. “Впевнений, що для загальнонацінальних ЗМІ змін не буде”.

“Так як вибори є непрогнозованими, прогноз про взаємовідносини влади та 
ЗМІ також неможливо зробити”.

Четверта частина респондентів передбачають зміни на краще по завер-
шенні парламентських виборів (найбільше таких у Черкаській області)). 
Більшість оптимістів вважають незворотніми ті зміни, які вже відбулися у 
стосунках влади і ЗМІ:

“Подальший розвиток свободи слова, ЗМІ та влада бальш відповідальні 
щодо подання інформації громаді”.

“Після нашої перемоги будемо впроваджувати і в цій сфері життя прин-
ципи справедливості на засадах солідаризму”.

“Можливо нададуть можливість дійсно подавати інформацію в такому 
форматі, як вони вважають, а не як влада хоче”.

“Передбачаю, що тенденції з утвердженням свободи слова будуть розви-
ватися у позитивному напрямку”.

“Вважаю, що будуть зміни і покращення стосунків по якісним предмет-
ним показниикам”.

“Покращення ситуації за будь-яких обставин”.
“Стане більше незалежних і політично незаангажованих ЗМІ”.
“За рахунок багатопартійності (та певного хаосу) взаємовідносини мо-

жуть покращитись”.
“Зміни відбуватимуться повільно, але невблаганно, в позитивному напрямку”.
“Думаю, буде краще”.
“Можна буде писати ще більше і вільніше, можливо, зросте і вплив ЗМІ”.
“Суттєвих змін не відбудеться. Хіба що мине виборча лихоманка і 

журналісти стануть менше самоцензуруватися (і цензуруватися) з 
огляду на вибори”.
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Песимістів у цьому питанні виявилося менше 10%, вони представляють 
Чернівецьку та Черкаську області. 

“Свобод не побільшає. Партійні ладери не менш заангажовані за чиновників”.
“Почнуться конфлікти між ЗМІ та владними структурами”.
“Бізнесові стосунки”.
Більше десятої частини опитаних висловили свої прогнози у формі по-

бажань, роздумів, рекомендацій або ж не акцентувавши їхнє позитивне чи 
негативне забарвлення.

“Навряд щось зміниться. Потрібно міняти ЗМІ по суті. Але це їх заги-
бель в переважній більшості”.

“Без змін в законодавчому плані майже нічого не зміниться”.
“Можна тільки сподіватись на більшу відкритість і більшу взаємну від-

повідальність”.
“Надіюся на те, що відбудеться ще більше порозуміння і професійними 

відносинами між сторонами”.
“Можливо нададуть можливість дійсно подавати інформацію в такому 

форматі, як вони вважають, а не як влада хоче”.
“Хочеться дотримання основних канонів журналістики: рівність досту-

пу, достовірність, збалансованість, об’єктивність, неупередженість, але 
прогнозувати важко”.
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Матеріали засідання медіа-клубу “Незалежний сектор”
“Кому служать прес-служби?”

27 жовтня 2005 року
Місто Чернівці
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Арсеній Анциперов, голова “Буковинської партнерської агенції”
Раді вас бачити на черговому засіданні медіа-клубу «Незалежний 

сектор” Буковинської партнерської агенції, який, як ви пам’ятаєте, має 
слоган «Незалежні погляди для незалежних людей”. Наше сьогоднішнє 
зібрання, яке відбувається в рамках проекту, який здійснюється спільно 
з Києво-Могилянською школою журналістики та Центром медіареформ і 
нашими регіональними партнерами у Луганську та Черкасах і має назву 
«Люди – влада: діалог через ЗМІ” буде присвячений такій темі як діяльність 
прес-служб.

Коли ми визначалися з темою сьогоднішнього обговорення, у нас виникла 
думка, що саме діалог між владою та громадою відбувається якимись 
певними технологічними способами. Або ж, іншими словами, існують певні 
комунікативні канали між владою і громадою. І, мабуть, прес-служби або 
центри зв’язків з громадськістю, відділи зв’язків з громадськістю й є тією 
формою, яка забезпечує саме це – комунікацію. Сьогодні ми відслідковуємо 
таку наявну проблему, що, незважаючи на певний інформаційний прорив 
щодо діяльності органів влади, і інформації про діяльність органів влади, 
яка доходить до наших громадян, все ж існують певні непорозуміння 
один одного або, скажімо так, недовзаємоінформування. Все ж існує 
певний інформаційний вакуум у громади щодо діяльності органів влади. З 
одного боку, органи влади презентують якусь певну інформацію про свою 
діяльність, з іншого боку, громада не завжди задоволена тією інформацією, 
яка доходить до неї і не завжди забезпечений зворотній зв’язок. Тому 
сьогодні ми запросили керівників і представників прес-служб і центрів 
зв’язків з громадськістю саме державних або владних установ, установ 
місцевого самоврядування, облдержадміністрації, обласної ради… Пан 
Унгурян зараз буде, за пару хвилин, як він сказав… І таких відомих 
державних інституцій як Управління внутрішніх справ, Управління МНС. 
І нам дуже приємно сьогодні бачити вашого колегу-журналіста, а зараз 
керівника центру зв’язків з громадськістю “Обленерго”. Теж такої відомої 
державної або напівдержавної установи. Сьогодні ми б хотіли обговорити 
декілька питань, які не будуть пов’язані безпосередньо з обговоренням 
діяльності якогось органу влади, які сьогодні представляють наші гості. 
Сьогодні наше бажання – обговорити більш технологічні питання, такі: 
«Як забезпечити кращу комунікацію між владою та громадою?”, “Де в 
трикутнику є громада, є державні інституції або державні органи і де є 
засоби інформації як такі, що передають інформацію до громади?”, “Які на 
цьому шляху існують проблеми або питання?”. Ті самі, які, мабуть, варто 
нам сьогодні обговорити з метою покращення саме цього суспільного 
діалогу між владою та громадою. Тому питань у нас декілька. І ми у форматі 
однієї години хотіли б їх обговорити. Пан Володимир введе нас в тему – 



109

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Мвтеріали засідання медіаклубу

щоб ми хотіли сьогодні почути.
Володимир Зав’ялов , директор “Буковинської партнерської агенції”
По організаційним моментам, по регламенту. Сьогодні важкий день. 

Сьогодні  була сесія міської ради і дуже багато ще цікавих подій. Щоб не 
навантажувати вас, шановні колеги, і зробити наше спілкування не просто 
цікавим, а ще й приємним, ми хотіли б запропонувати таких два основних 
блоки питань.  Ми описали досить схематично в роздатці питання для 
обговорення. Перше. Хотілося б почути від кожного з вас, як це зараз модно 
казати, презентацію свого органу, своєї прес-служби чи центру зв’язків і 
висвітлити такі питання: «Які його функції та завдання?”, “Якими ресурсами 
володіє вона, людськими, матеріальними, технічними, організаційними?”. 
Дуже хотілося б це дізнатися. Ми розуміємо, що ваша робота великою мірою 
є роботою творчою. Тому, напевно, є якісь досягнення, причому не просто 
досягнення, якими ви пишаєтесь, а може якісь творчі здобутки чи якісь ноу-
хау в інформаційній сфері. Чи якісь цікаві моменти з діяльності минулої 
або поточної. Також хотілося б дізнатися про існуючі проблеми, з якими 
стикаєтеся ви в своїй поточній роботі. Може нерозуміння з боку керівництва 
вашого органу. Чи тиску, чи диктату, чи, я не знаю як це назвати… Може, 
навпаки, надмірна увага чи ще щось? Чи якісь внутрішні проблеми, чи 
проблеми нерозуміння з боку якраз засобів масової інформації? Ось це такий 
перший блок, який би ми хотіли запропонувати. Потім буде можливість 
обговорити сказане вами у форматі питань, уточнюючих реплік. Другий 
блок питань хотіли б ми запропонувати, який би був пов’язаний з якимись 
нюансами професійної діяльності. Як ви працюєте? Як розробляєте свої 
інформаційні повідомлення? Або як ви отримуєте зворотній зв’язок? Як ви 
вважаєте чи ефективно здійснюється він, у тому сенсі, що чи транслюються 
ваші повідомлення до громади саме так як ви того бажали? Чи не виникає 
ефекту «іспорченного телефона”, наприклад, чи подібного? І дуже цікаве 
питання, що хотілося також почути… Може ви висловитеся з цього приводу. 
Його нам підказала остання стаття, ми в роздатковий матеріал її вставили, 
«Прес-служби та їхнє становлення”. Це Інститут масової інформації 
зробив дослідження і вони прийшли до висновку, що в Україні культура 
прес-служб – це новітня культура, їй буквально може 10 років, може 15 
років. Тому казати, що ми вже досягли там суперєвропейських стандартів 
у цій роботі навряд чи можна. Тим не менше вже є великі досягнення. Але 
виявляється такий ефект, що, як правило, керівниками прес-служб стають 
колишні журналісти. І те, що вони бачили, будучи на позиції журналіста 
трошки не співпадає з тим, що вони відчувають, вже перейшовши в 
статус, чи в рамки керівника прес-служби. Ось серед вас є такі люди, які, 
так би мовити, мігрували між цими позиціями і, хотілося б дізнатися в 
цьому блоці ваші особисті відчуття з приводу цього, і саме крізь призму 
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тієї організації, яку ви зараз представляєте. І наостанок, буквально там 
буде на кілька хвилин, ми хотіли би завершити засідання бліц-питанням. 
Підсумовуючи нашу розмову щоб кожен з вас буквально на півхвилини 
висловився “Як ви вважаєте чи дійсно ефективно ваша прес-служба чи 
прес-служби колег виконують функції комунікатора в трикутнику «Влада 

– ЗМІ – громада”? Мається на увазі, на Буковині. Як ми завжди вас просимо 
– ми, як правило, не обговорюємо якісь глобальні питання, українські 
питання. В нас є наш регіональний аспект і через призму регіонального 
аспекту прохання висловлюватися. У нас є традиційний, як ми встановили 
колись, регламент: на повідомлення чи презентацію – 5 хвилин, репліка – до 
1 хвилини. Хочу ще раз повідомити, як завжди ми це робимо, що ми ведемо 
стенограму. Стенограма буде розшифрована і розміщена на сайті Центру 
медіареформ нашого партнера Києво-Могилянської школи журналістики. 
Дякую, можемо починати.

Арсеній Анциперов:
Будь ласка, хто хотів би висловитися першим з наших шановних 

гостей?
Володимир Зав’ялов:
На останньому нашому медіа-клубі, якщо ви пам’ятаєте, були 

представники політичних партій і, коли ми починали, була репліка Василя 
Івановича Забродського, який запропонував: «Є влада, вона ж нехай і 
починає”.

Арсеній Анциперов:
Пане Унгурян, ви у нас представницька влада! Отож, будь ласка.
Валерій Унгуряну, начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи 

Чернівецької обласної ради
Дякую. По-перше, хотів би подякувати нашим сьогоднішнім господарям 

за тему. Тема така доволі незвичайна, доволі цікава, як на мене. Зразу хочу 
проставити, так би мовити, крапки над «і”. Річ у тім, що прес-секретарем 
голови обласної ради є Наталія Вікторівна Житарюк. Вона зараз перебуває у 
відпустці по догляду за дитиною, а я займаюсь питаннями комунікативними 
між обласною представницькою владою, засобами масової інформації, 
громадськими, політичними організаціями в якості начальника відділу 
інформаційно-аналітичної роботи. Так чи інакше, питаннями цими 
займаюсь десь понад 13 років, з 92-го року, в тій чи іншій формі співпрацюю 
з засобами масової інформації, з громадськими об’єднаннями, політичними 
партіями, іншими фундаціями, які створені або створюються на теренах 
нашого краю. Сказав би з досвіду, що посада чи покликання прес-секретаря, 
як і власне будь-якого комунікатора між владою і громадськістю, це річ 
невдячна. Невдячна насамперед тому, що згідно з певними канонами і 
традиціями, які існують у нас, в нашій державі, в тому числі в державній 
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службі – не має значення де, в органах виконавчої влади чи то місцевого 
самоврядування, з кожною новою владною командою міняються і прес-
секретарі. Більше того, це відбувається в першу чергу в багатьох органах 
місцевого самоврядування. Посада прес-секретаря віднесена до, так 
званої, патронатної служби. Тобто ніякими правами, навіть передбачених 
законом, скажімо, про державну службу або про державну службу в органах 
місцевого самоврядування, прес-секретарі не користуються. Тобто, йде з 
посади шеф – йде з посади прес-секретар. Певна річ, що такий порядок 
не сприяє зростанню фахового рівня прес-служб, не сприяє зацікавленості 
представників прес-служб у тому, що вони роблять. Тому що вони знають, 
що рано чи пізно, це, як правило термін рік, два, ну максимум три, вони 
підуть. Є у нас виключення приємні, в тому числі в цій залі. Але це, я ще 
раз кажу, виключення. Тому що правило, воно, як правило, діє частіше! Так 
от з цих причин прес-служби і прес-секретарі, які їх очолюють... До речі, в 
багатьох країнах, в тому числі в наших сусідніх країнах, розділені функції 
прес-секретаря і керівника прес-служби. Я вважаю, що це дуже вірно. 
Тому що одна справа – речник, тобто та людина, яка представляє інтереси 
того чи іншого владного органу в громадських організаціях, в пресі, і так 
далі. І інша річ – керівник прес-служби, тобто, керівник підрозділу, який 
займається інформаційним забезпеченням того чи іншого органу влади. В 
нас це, як правило, все зводиться в одну посаду, до однієї посади, до однієї 
штатної одиниці, рідше два. Скажімо, нещодавно в облдержадміністрації 
було створено прес-службу з п’яти чоловік. Ну, це уже більш-менш такий 
підрозділ, який може охопити за своєю чисельністю, якщо там працюють 
професіонали, та виконати ті функції, які на нього покладаються. Якщо 
ж прес-секретар і прес-служба в одній особі, то тут виникають дуже і 
дуже великі складнощі, пов’язані з браком часу, пов’язані з суб’єктивним 
поглядом цієї людини на ті чи інші речі. Особливо неприємно буває, коли 
виникають певні конфлікти, певні тертя між тим чи іншим владним органом 
і громадськістю або засобами масової інформації. Мені свого часу довелося 
бути в гущі подій, коли буковинські журналісти, принаймні, так вони досі 
думають, зняли губернатора Бауера. В мене, і мої колеги це знають, в мене 
дещо інша точка зору щодо тих подій. Так чи інакше уже пройшло… скільки… 
уже пройшло два з половиною роки, а ми і далі говоримо про зняття Бауера 
як одну із найвеличніших перемог буковинської журналістики. Навряд чи 
це воно так було. Причин було багато. Мова не про те. Мова про те, що прес-
служба опинилася в епіцентрі конфлікту і довелося вибирати тоді між, так 
званою, журналістською солідарністю і між, так би мовити, службовими 
обов’язками, які вимагали часто діяти в супереч власним поглядам на ті чи 
інші речі. Тому, сказав би так, в нашій області, якщо ми вже говоримо про 
неї, прес-служби, за невеликим виключенням, знову ж таки, присутніми у 
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цьому залі, діють аматорськи, діють не завжди професійно, діють на свій 
страх і ризик, і на власний розсуд. Відповідно, ми бачимо часто-густо речі, 
коли прес-секретар тільки тому, що йому доручив шеф, йде на телебачення 
і висвітлює ті чи інші риси, ті чи інші заходи свого владного органу чи то 
силової структури. Виходить це у цієї людини чи не виходить? Потрібні 
певні речі, потрібні певні якості для того, щоб ці функції виконувати! На 
жаль, у нас немає змоги у кожен владний орган, у кожній владній структурі 
створити такі потужні пресові центри, де можна було б мати одного 
радіожурналіста, і одного телевізійного журналіста, і одного пишучого 
журналіста, і так далі. Як правило, це все в одній особі! І ця особа, на жаль, 
чи на щастя, не завжди може однаково якісно, однаково фахово впоратися 
з цими завданнями. Зрештою, тут правильно пан Володимир підняв тему… 
Зрештою, я вважаю, що справжнім прес-секретарем не може бути ні тільки 
виключно фаховий журналіст, ні тільки виключно фаховий державний 
службовець. Тут має бути два в одному флаконі! Тобто прес-секретар, 
справжній прес-секретар, має бути і журналістом, має мати досвід цієї 
роботи і мусить бути, звичайно, державним службовцем, добре і якісно 
підготовленим для того, щоб вміти і, саме головне, хотіти в потрібний 
момент представити інтереси свого владного органу або керівника свого 
владного органу чи то силової структури на належному рівні. Дякую.

Арсеній Анциперов: 
У нас є така можливість почути, в гарному розумінні цього слова, 

ветерана, про якого згадав пан Валерій, тобто фахового керівника прес-
служби нашого головного органу місцевого самоврядування, міського, 
мається на увазі, Чернівецької  міської ради, пані Ірину Вишневську, яка 
може поділитися своїм великим досвідом, або баченням цієї проблеми, 
або існуючих проблем.

Ірина Вишневська, керівник прес-служби, Чернівецька міська рада
Різні компліменти чула, але ветераном мене ще ніхто не називав. (Сміх 

у залі)
Арсеній Анциперов:
В гарному розумінні цього слова.
Ірина Вишневська:
Дякую.
Арсеній Анциперов:
Ну, більше… на відміну від пана Унгуряна…
Ірина Вишневська: 
На відміну від Валерія Михайловича, який має працювати з тими 

керівниками, яких призначає Київ час від часу, то мера обирає громада і тому 
мені пощастило. Насправді, через два тижні буде 8 років, як я працюю на цій 
посаді. Почну з останнього питання: «Чи керівником прес-служби мають 
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бути журналісти обов’язково”? Звичайно, це є проблема між журналістом 
і чиновником, але вона може бути вирішена в певних якихось умовах. Тому 
що я так само перейшла із газети на цю посаду і були певні моменти. Якимось 
чином, мені здається, що вони вирішуються. Але обов’язково повинен бути 
журналіст. Обов’язково! Тому що має бути висококваліфікована людина, 
яка вміє писати. Друге. Мені не дуже сподобалась назва сьогоднішньої 
теми «Кому служать прес-служби?”. То, власне, таке саме питання можна 
задати «Кому служить Буковинська партнерська агенція?”…

Арсеній Анциперов:Гарне запитання.
Ірина Вишневська:Тим, хто платить гроші. І тим, хто створює ті 

інституції, яка створює цю прес-службу чи цей структурний підрозділ. 
Так само і прес-служба міської ради служить міській раді, прес-служба 
адміністрації – адміністрації, і тому подібне. Воно не дуже коректне це 
питання, це на мою думку. Що стосується прес-служби міської ради, десь 
вже більше ніж півроку в нас працює дві людини, а весь цей час справді 
була посада прес-секретаря, яка була в патронатній службі. Зараз є відділ 
інформації, і у нас працює двоє людей… Я просто дивлюсь по ваших 
питаннях… Функції і завдання відомі, ресурси нормальні, людські 
нормальні, технічні нормальні. Фінансові, то така справа. Досягнення 
теж нормальні. Мені здається, що перед тим як робити цей круглий стіл 
чи квадратний, можна було б запитати, чи зробити якесь таке опитування 
серед журналістів: Яким прес-службам вони довіряють? Як вони з ними 
співпрацюють? А десь півтора-два роки тому міська рада і, зокрема мій 
прес-центр, я з гордістю про це говорю… Було незалежне опитування 
комітету виборців України і Спілки журналістів України. І ми були визнані 
як найвідкритіша структура. Це було. Це не можна було підробити. Це 
було справді так зроблено. Це було анонімно. І дуже було приємно, коли 
міський голова і я, ми отримували якусь відповідну грамоту за відкрите 
спілкування і такі стосунки з пресою. Досягнення? Мені здається, ми 
працюємо нормально. Сьогоднішня зустріч прес-служб з журналістами – 
це все одно, що продавців з покупцями зараз звести, розумієте. Ми весь час 
працюємо, кожен день, по кілька разів: телефоном, електронною поштою, 
повідомленнями і тому подібне. Є взаємний зв’язок. Які досягнення? Є! 
У нас, принаймні, так ведеться робота, що якщо є критичні зауваження в 
пресі, вони обов’язково всі фіксуються, огляд преси робиться. І відповідно 
міським головою даються доручення і по цих адресах, по цих скаргах. Певні 
міри приймаються обов’язково! ТВА, ТРК «Чернівці”, газети всі, це все 
відслідковується дуже чітко і, мені здається, що співпраця з журналістами 
нашої прес-служби досить ефективна. Повідомлення інформаційні? Ви всі 
їх читаєте, як ми їх розробляємо. Ну, як розробляємо? Пишемо та і все. Чи ми 
задоволені як наші інформаційні повідомлення транслюються? Задоволені, 
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тому що є закон про висвітлення діяльності органів міського, місцевого 
самоврядування і державної влади, який передбачає не коментувати, не 
переривати якісь повідомлення. Крім того, ми вже років 8 застосовуємо 
таку співпрацю з засобами масової інформації як оренда приміщення, яке 
є в комунальній власності, ми їх звільняємо на певну суму за орендну плату 
і вони, таким чином, нам надають, ну, не безкоштовно, а за цю орендну 
плату, надають нам інформаційні послуги. Власне, все, що я можу сказати. 
Якщо будуть питання, будь ласка.

Арсеній Анциперов:
Пані Ірина дуже цікаво висловила пару думок, які можуть стати темою для 

сьогоднішнього обговорення. У нас ще є з наших гостей ті, хто представляє 
владу. У нас було місцеве самоврядування, міська рада, які як сказав пан 
Валерій, мають трохи більше можливостей протриматися довше на своїй 
посаді за рахунок тих каденцій, які займають декілька років, по чотири 
роки… А в нас є й облдержадміністрація, яка є, на жаль, більш плинною і 
частіше змінює своїх керівників прес-служб. Пані Гуцуляк, ваша черга.

Тетяна Гуцуляк, керівник відділу зв’язків з громадськими 
організаціями та ЗМІ, Чернівецька облдержадміністрація:

Дякую, пане Арсеній! Я хочу подякувати за те, що ви створили нам 
такий діалог сьогодні, щоб ми могли ще раз поспілкуватися з журналістами 
за таким столом. Справді тема, яку ви обрали, вона зразу викликала моє 
обурення, навіть коли ми спілкувалися з вами по телефону. Тому що, мабуть, 
не добре так ставити питання «Кому служить прес-служба?”. Тому що уже 
ця тавтологія “служить” і “прес-служби” – вона вже викликає певні якісь 
негативні емоції. Принаймні, таке повторення слів з такими звуками, воно 
вже викликає на підсвідомому рівні певне сприйняття, яке спрямоване не 
в позитивний бік, а більше в негативний бік. Тому, мабуть, справді, нам 
важко обговорити цю тему сьогодні – чи прес-служби комусь служать, чи 
вони, можливо, справді працюють і забезпечують налагодження отого 
зв’язку, який потрібен нам сьогодні між владою і громадськістю? Я би 
сказала, що, насамперед, наша прес-служба обласної адміністрації швидше 
всього не служить владі, а забезпечує те, щоб про владу якомога більше 
дізналася громадськість і щоб преса мала можливість вільно і достовірно 
говорити про те, що робить сьогодні влада. Тому я би швидше всього 
обговорювала трошки інше питання, але, мабуть, така назва спричинена 
тим, що ви і хочете трошечки нас спонукати до такої дискусії, і щоб ми 
поговорили на цю тему. Що про роботу нашої прес-служби можна сказати? 
Насамперед, наша прес-служба має всього лише 5 років і керували прес-
службою, як уже говорили, Ірина Миколаївна, що мають  керувати тільки 
журналісти справді. Прес-службою дотепер керували тільки журналісти. 
Мабуть, я перший керівник прес-служби, який за фахом не є журналістом, 
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але я вважаю, що, якраз тут я не погоджуся з Іриною Миколаївною про 
те, що не тільки фаховий журналіст може керувати прес-службою. А, 
мабуть, насамперед, прес-службою має керувати така людина, яка вміє 
налагоджувати стосунки і вміє знайти отой комунікативний зв’язок між 
керівником, з яким вона працює, між управліннями, з якими вона працює, ну, і 
відповідно, з засобами масової інформації, з якими вона безпосередньо працює. 
І тому, я вважаю, що не завжди фаховий журналіст він володіє всіма тими 
комунікативними навичками,  які потрібні для такої професії. Звичайно, 
що фаховий рівень журналіста він є досить високим, але фаховий рівень 
філолога, державного службовця теж дозволяє керувати  таким відділом. У 
нас в прес-службі справді за штатом повинно працювати п’ятеро людей, 
поки що ми якраз зараз підшукуємо п’яту людину, п’ятого спеціаліста, який 
би міг допомагати нам в нашій роботі. В обласній адміністрації не розділені 
функції прес-секретаря і керівника прес-служби, тобто, у нас є керівник 
прес-служби і відділ в нас не називається прес-службою, а відділ зв’язків з 
громадськими організаціями і засобами масової інформації і, відповідно, за 
потреби, керівник цього, цієї прес-служби є, відповідно, і речником голови 
адміністрації. Хочу сказати, що, на мою думку, поки що нам вдалося 
налагодити співпрацю із засобами масової інформації, але спостерігається 
дуже такий цікавий факт, що коли я стала керівником прес-служби, десь 
буквально місяців через два, ми розіслали в засоби масової інформації таке 
прохання, щоб керівники, головні редактори висловили нам свої пропозиції, 
як вони хочуть з нами співпрацювати і як вони бачать нашу співпрацю 
з ними. На жаль,  відгукнулося лише дві газети,  відгукнулася газета 
«Буковина” і газета «Молодий буковинець” де, справді, ми могли прочитати 
з електронної пошти, як люди бачать співпрацю із нами. Тому, ми і далі 
налаштовані на такий діалог, тобто кожен представник засобів масової 
інформації може висловити побажання, як він бачить те, як би ми мали 
працювати із засобами масової інформації і щоб ми мали робити для того, 
щоб покращити нашу роботу. Стосовно ресурсів, які є у нашому відділі, 
то людські ресурси в нас хороші, технічні не дуже, а фінансові… Тут я не 
буду…

Валерій Унгуряну: 
Не дуже… Або дуже не хороші. (Сміх у залі)
Тетяна Гуцуляк::
Я б хотіла сказати чого б ми хотіли надалі. Ми б хотіли, насамперед, щоб 

відбулося оновлення самого сайту обласної адміністрації в плані  технічного 
забезпечення і в плані дизайну, але це теж фінансова проблема, але на 
майбутнє така проблема буде розв’язуватися, і ми будемо покращувати, бо 
ми бачимо, що сайт обласної адміністрації в такому своєму естетичному 
вигляді. В вигляді, порівняно з іншими сайтами обласних адміністрації 
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не виглядає якнайкраще. Але ми вже робимо певні кроки до того, щоб 
змінити сам вигляд нашого сайту. Вважаю, що наповнення, інформаційне 
наповнення достатнім для того, щоб журналісти могли отримувати щодень 
інформацію не тільки про діяльність голови обласної адміністрації і його 
заступників, але й з нашого сайту ви можете дізнатися про діяльність кожного 
управління. Відповідно ми розсилаємо всім інформаційні повідомлення. В 
нас немає якогось такого упередженого, чи якогось прихильного ставлення 
до якогось засобу масової інформації, ми когось більше любимо, когось 
менше любимо. Ми працюємо з усіма однаково і налаштовані, як до 
критики, так і до побажань. Почути ці побажання і критику від кожного 
засобу масової інформації. І, оскільки я лише набуваюся досвіду, будучи 
керівником прес-служби, і не  маю 8 років досвіду, так, як Ірина Миколаївна, 
я хочу закликати усіх журналістів, що ми з радістю будемо вислуховувати 
ваші побажання, як ви можете порекомендувати нам покращити свій діалог 
із вами. Думаю, що якщо будуть питання, ви можете підійти до нашого 
столу, обговоримо це. Дякую.

Володимир Зав’ялов:
Оскільки два були повтори, і пані Гуцуляк і пані Вишневська, говорили 

відносно назви, я хотів би зробити два уточнення. Перше, може ви 
знаєте в Сполучених Штатах Америки фактично немає аналогу нашого 
поняття «державний службовець”. Вони називають себе civil servant, що 
перекладається як «слуга народу”. І якщо ви бачили, там наприклад в будь-
якому кіно, на будь-якому автомобілі американської поліції написано: to 
serve and to protect – служити і захищати. Якщо ви подивитися будь-яке 
інтерв’ю нормального артиста театру, то він скаже: «Я служу в театрі”. 
Отже, в слові «служити” нічого образливого нема. Це перше. Питання, 
яке ми винесли: кому служать прес-служби?, воно не образливе. А друге, 
воно не має однозначної відповіді, тому що, дійсно є погляд такий, що 
вона може служити тому органу, який її утримує. З іншого боку, цей сам 
орган утримується на гроші платників податків. Тоді, можливо, відповідь 
правильніша, що вона має служити все ж інтересам громади. Тому питання 
це не має однозначної відповіді і тому ми його і поставили. І третє, я би 
сказав, що зараз такий час, що на будь-яке питання можна відповідати, і 
на те кому служить Буковинська партнерська агенція, і на те кому служить 
Соціал-демократична партія об’єднана (Сміх у залі). Я думаю, що ми всі тут 
свої люди, ми можемо відповідати. І в тому то й щастя людського спілкування, 
вибачте за такий пафос, щоби задавати один одному може не завжди 
приємні питання і відповідати. І ще я хотів би сказати, що на початку нашого 
проекту був у нас медіа-Клуб, якщо ви пам’ятаєте, на Червоноармійській 4. 
Ми там презентували початок проекту, коли були проведені дослідження в 
трьох регіонах. Там не було прямого запитання: кому найбільше довіряють, 
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якій саме прес-службі? Але було два питання, які дотично з цим стикаються. 
Було питання поставлено в опитуванні: якій формі комунікативності 
більше довіряють? І серед всіх форм, найкращих, найефективніших форм 
комунікації, дійсно, прес-служба, прес-конференції, інші форми діяльності 
прес-служб займали найрентинговіші, найвищі місця. А щодо питання про 
популярність, ефективність, закритість і відкритість тих чи інших органів, 
то, безумовно, органи місцевого самоврядування були по всіх регіонах: по 
Луганську, по Черкасах і по Чернівцях, були в найкращих показниках.

Арсеній Анциперов:
Маленька репліка навздогін. В нас був і є достатньо успішний, як ми 

вважаємо, і за зовнішніми оцінками проект, який пов’язаний з роботою 
з органами місцевого самоврядування, базового рівня – сільськими 
і селищними головами, який називається «Менеджмент розвитку 
територіальної громади”. І ось коли працювали з сільськими головами, 
у яких населення там умовно 1800 мешканців, вони починали з того, що 
вони з гордістю казали, що вони – державні службовці! А потім все ж таки 
з’ясовувалося, що вони слугують своїй громаді, яка їх обрала на цю посаду. 
Тобто, умовно так само і голова обласної ради, і мер міста, і керівник краю 
– він так само найнятий громадою для надання якихось функцій. А прес-
служба або відділ зв’язків з громадськістю – це є головні комунікатори між 
ним або органами влади і тією громадою. І тому нам дуже важливо, аби 
ми, громада, завдяки ефективній співпраці цих комунікаторів з засобами 
масової інформації, журналістами, отримала неупереджену, об’єктивну, 
всебічну і цікаву інформацію. Дякую… У нас є така пропозиція, якщо 
пан Петро захоче сказати своє слово як радник губернатора якраз з цих 
питань, то у нього є така можливість. Зараз або трохи пізніше… У нашому 
опитуванні-дослідженні стану діалогу між владою і громадою через ЗМІ 
респонденти опитувалися щодо діяльності традиційних інституцій, які 
мають великий досвід комунікації з засобами масової інформації і серед 
них лідером є управління внутрішніх справ. Воно традиційно працює з 
журналістами… Пан Пономаренко, ваша точка зору…

Пономаренко Олексій, УМВС України у Чернівецькій області, 
служба громадських зв’язків

Я розпочну з того, що, нажаль, зараз керівника прес-служби у нас немає. 
Тимчасово виконую обов’язки на даний момент я. Вже перевівся в іншу 
службу. Стосовно запитань, які виносились. Прес-служба… стосовно 
того як вона зараз діє… Журналісти можуть порівняти прес-службу 
хоча б трьохрічної давнини, чотирьохрічної і теперішню. Я вважаю, що 
зараз прес-служба наша трохи покращила співпрацю з засобами масової 
інформації. Цікавий момент був те, що ми розпочали десь наприкінці весни 
щотижневі прес-конференції для зустрічі з журналістами. Тобто, щотижня 
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журналісти могли прийти і задати будь-які питання, які за тиждень у них 
накопичувалися. Зараз, нажаль, це тимчасово припинено, але невдовзі ці 
прес-конференції розпочнуться знову. Пов’язано це з людськими ресурсами. 
Людські ресурси зараз в прес-службі нашій – це три чоловіки. Це немало, 
але двоє з них працюють місяць в прес-службі, і вони ще, в принципі, не 
знають навіть що це таке прес-служба і засоби масової інформації?! Тобто, 
вони вчаться. Тому така от ситуація у нас. Як вже відзначалось, нажаль, одна 
людина за всіма напрямками стежити не може – обслуговувати і Інтернет, і 
наш Інтернет-сайт, і радіо, і телебачення, і пресу. Звичайно, якщо працюєш 
в одному напрямку, десь не встигаєш працювати в іншому напрямку. 
Технічні ресурси у нас, завдяки керівництву, слава Богу, нормальні і 
працювати є на чому. Але знов-таки, нема кому, нажаль. Питання в тому, 
що тут піднімається питання, чи дійсно в прес-службі такої специфічної 
служби як міліція мають працювати цивільні журналісти? В принципі, це би 
був кращий варіант, на мою думку особисту. Тому що легше професійного 
журналіста ознайомити з специфікою міліцейської роботи, ніж людину з 
правоохоронних органів, яка працює там в певному роді, ознайомити з 
специфікою роботи журналіста. Це особисто моя думка. Проблем співпраці 
з журналістами буковинськими у нас не виникає. Ми співпрацюємо досить 
продуктивно, щоденно ми пишемо прес-релізи, і надаємо інформацію, яка 
цікавить журналістів. Вони телефонують нам, ми роз’яснюємо будь-які 
моменти. Питання в тому, що деякі журналісти говорять, що Управління 
внутрішніх справ укриває інформацію або не подає повністю. Такого немає. 
Є моменти коли в інтересах слідства інформація блокується тимчасово. 
Отакий момент. Тобто, треба щоб журналісти це зрозуміли. Що інколи 
краще не подати цю інформацію, щоб не зашкодити слідству. В принципі, 
все. Якщо так коротко. Якщо якісь питання будуть, то відповім. Дякую.

Ірина Вишневська:
Якщо можна, я додам що до web-сайту сторінки міської ради відділ 

інформації стосунку ніякого не має. Це робить відділ міжнародних зв’язків. 
От Тетяна тут присутня. А всі новини, які від нас ідуть в засоби масової 
інформації, вони так само ідуть на цю web-сторінку. Тетяна Євгенівна 
сказала, що вони в облдерж свій сайт роблять. А мій відділ у міськраді не 
робить. Це так, до відома усім. Тільки новини від нас ідуть. Тільки новини, 
які в прес-релізі.

Арсеній Анциперов:
Наші рятувальники якось зреагували, коли колега казав про ресурси. 

Може ви розкажете як взагалі наше МНС себе почуває?
Смирнов Олексій, Управління МНС у Чернівецькій області, 

керівник прес-служби
Дякую за можливість представити прес-службу нашу. І з багатьма я не 
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знайомий. Отож це для мене гарна нагода себе представити. Щодо всіх 
питань, які вже обговорювалися, я не є фаховий журналіст. Я фаховий 
рятувальник, який пропрацював в цій системі в бойовому підрозділі на 
бойових посадах на різних щаблях. Я рахую, що для цієї служби плюс 
мій в чому? Саме в цьому, тому що я знаю цю роботу зсередини, знаю всі 
тонкощі, можу визначати актуальні, гострі, цікаві питання і проблеми, 
які будуть цікаві для громадськості. В цьому плюс. В тому, що я не з фаху 
журналіст, ну, можливо, мінус. Це зі сторони видніше. Щодо прес-служби 
нашої, то вона називається «Центр пропаганди управління МНС в області”. 
Наш центр молодий, центр повністю укомплектований, в ньому працюють 
шість чоловік. Зразу можна провести паралель щодо досягнень. Досягнення 
в тому, що є колектив. Це вже великий плюс. Колектив дружній, колектив, 
який бажає працювати, любить роботу, і любить саме те, чим він займається. 
Плюс в тому, що у нас є можливість визначити кожному ту галузь, з якою 
він може працювати, або телебачення, або в друкованому засобі масової 
інформації, або займатися аудіовізуальними ЗМІ, Інтернетом, радіо. В 
цьому плюс. І, можливо, невеликий мінус, що не вистачає досвіду, не 
вистачає досвіду нам всім, тому що молоді працівники, фаху журналістів 
немає. Тому вчимося в процесі своєї роботи на своїх помилках і на якихось 
своїх, можливо, удачах. Ну, щодо технічних ресурсів, непогані, скажемо 
так. Непогані ресурси, які дозволяють виконувати свої завдання. Щодо 
фінансових ресурсів, то це риторичне питання. Воно виникає у всіх. Їх завжди 
не достає, хоча ми шукаємо можливості потрошки це питання вирішувати. 
Функції та завдання нашого Центру пропаганди” це представлення в області 
діяльності нашого управління за допомогою засобів масової інформації в 
громадських установах, організаціях. Як я оцінюю співпрацю?.. Я в режимі 
бліцу хочу говорити, щоб і інші люди змогли висловитись, і не затягнуто 
було моє таке вступне слово. Рахую, що співпраця є. Яка вона тісна, то це 
оцінювати не тільки мені. Я рахую, що співпраця з журналістами є. Щодо 
процесів і їх бачення керівництвом Управлінням ролі нашого Центру 
пропаганди як комунікатора Управління МНС з громадськістю, то останні 
процеси говорять про те, що демократизація проникла повністю до 
останньої кісточки. Відкритість на всі сто відсотків! Ми інформуємо про 
всі події, які відбуваються і стосуються нашої структури. Проблем, які б 
не вирішувалися, немає. Як я оцінюю співпрацю з журналістами? Вони 
оцінюють нашу роботу і ті матеріали, які ми надаємо, об’єктивно. У всіх 
ЗМІ! Звичайно, з точки зору, яку бачить кожний конкретний журналіст. 
Але викривлень, перекручувань, неправдивості я не бачу. Поки я працюю 
не зустрічав, не стикався з цим. Ще одне таке досягнення, бо тут говорили 
про web-сайти... У нас є теж свій web-сайт. Він функціонує, хоча він не 
відповідає вимогам сьогодення. Прийнято рішення, й я думаю протягом 
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першого тижня листопада ми зможемо презентувати оновлений. Це буде 
дійсно web-сайт, де кожен журналіст зможе отримати інформацію, яка 
змінюється кожні 15 хвилин. Тобто, саму гарячу інформацію. До дизайну, 
я думаю теж особливих нарікань не буде. Це буде досягнення, тому що 
Інтернет зараз своє місце в оперативності передачі інформації завоював. 
Тому, я думаю, це потрібно розвивати. Ще хотів би дати слово своєму колезі, 
автору і ведучому передачі «Служба порятунку людини”, яка виходить на 
телеканалі «Чернівці”. Я думаю, він ще щось додасть.

Бабчук Сергій, Управління МНС у Чернівецькій області, прес-служба, 
автор та ведучий програми «Служба порятунку 01»

Ми спробували зробити таку програму, щоб не тільки інформувати 
населення про надзвичайні ситуації, пожежі, що у нас відбуваються, а для 
того, щоб постійно піднімати проблемні питання. Будь-які! Що торкаються 
небезпеки в нашій області. У цій програмі ми пробуємо налагодити 
зв’язок з телеглядачами. Постійно у нас є сторінка в Інтернеті, куди можна 
звернутися. І телефон за яким можна звернутися. Як результат цього, те, що 
постійно нам телефонують, нам говорять про якісь недоліки, напрацювання 
і радять по тих питаннях, які ми висвітлюємо. Не знаю наскільки передача 
вдала. Це судити не нам.

Арсеній Анциперов:
Дякуємо. Запитання від себе як автомобіліста до пана Пономаренка. 

Знаєте, у нас на дорогах гине більше людей, ніж у вогні. Не хочу сказати, 
що це різні феномени, але складається таке враження, що Чернівці – це 
місто неляканих пішоходів, які ходять, де хочуть і коли завгодно. Ми щось 
нічого не читали про те, як УМВС роз’яснює небезпеку такої поведінки 
на дорозі, не кажучи вже про реакцію даішників на цих пішоходів, таких 
самих учасників руху.

Пономаренко Олексій:
Є прес-служба ДАІ, яка цим займається, але…
Ірина Вишневська: 
Перевод стрелки. (Сміх у залі)
Пономаренко Олексій: Ні! Я не переводжу стрілки. (Сміх у залі) 

Так само пішоходи дзвонять і говорять про «бєспрєдєл” людей, які 
знаходяться за кермом. Стосовно цього ми завжди висвітлюємо 
статистику. Боремося і з пішоходами. Складаються адміністративні 
протоколи і на порушення правил дорожнього руху пішоходами, адже 
дуже часто причинами дорожньо-транспортних стає саме необачність і 
неуважність пішоходів, які перебігають дорогу де захочуть, поза межами 
і на будь-яке світло. Тому це питання також висвітлюється. І пішоходи 
також під увагою Державтоінспекції. Звертається й на них увага.
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Арсеній Анциперов: 
Дякуємо. Є ще така державна інституція, яка постійно викликає 

дуже багато запитань, мабуть, тому, що більш всього щось змінює в 
правилах гри, особливо для підприємців і платників податків. Отут у 
нас є пан Кухарчук, який підтвердить, що наша податкова настільки 
часто міняє свої правила, що народ не встигає за ними. Наша, мається на 
увазі, українська. І тому мабуть пані Наталя Залуцька знає, наскільки це 
важко, пояснити народу позицію податкових органів.

Залуцька Наталя, Державна податкова адміністрація у Чернівецькій 
області, відділ зв’язків з громадянами та з роз’яснення податкового 
законодавства

Якщо вже мені надали слово, то скажу, що як такої прес-служби у нас 
постійно не було. Не зверталася на це увага, щоб прес-служба висвітлювала 
діяльність самої роботи. А основна увага приділялась роз’ясненню 
податкового законодавства шляхом і надання інформаційних повідомлень 
про певні зміни, а зміни відбуваються дуже часто, як на радіо, телебачення, 
так і в інші засоби масової інформації. Ведення передач, гарячих ліній ми 
практикуємо в прямому ефірі. Постійно проводилися зміни в нашому 
підрозділі. Певний час, це був кінець 2004 і до вересня 2005 року, був 
окремо підрозділ, який співпрацював з засобами масової інформації і 
громадськими організаціями та окремо підрозділ, який тільки вів масову 
роз’яснювальну роботу. Робота підрозділу масово-роз’яснювальної роботи 

– це… назва говорить сама за себе. Переважно самі підприємці, директори 
самі зверталися за особистим роз’ясненням своїх проблем. Тобто, не 
масово роз’яснювати всім громадянам України, а особисто вирішувати 
з бухгалтером чи підприємцем... А на сьогоднішній день назва відділу 
звучить так – відділ зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації 
та масово-роз’яснювальної роботи. І зараз стараємося приділяти увагу 
цим правилам, як роз’яснювати законодавство, так і висвітлювати 
діяльність самої податкової адміністрації у частині щодо висвітлення 
діяльності, частині проведених перевірок, частині відкритих кримінальних 
справ, частині тих штрафних санкцій, які застосовуються до неплатників. 
Скільки, чому так відбувається, тому що змінюється законодавство з 
однієї сторони, а з другої сторони дуже багато суб’єктів підприємництва 
уникають, намагаються обійти законодавство і не платити. А бюджет, і ми 
всі живемо за рахунок тих доходів, які повинні платити платники, оскільки 
ми всі бюджетні установі. Щодо ресурсів. Людський ресурс. Спочатку я 
скажу про фаховість журналіста. Я вважаю, погоджуюся з тими людьми, 
які говорять, що керувати таким підрозділом повинен фаховий працівник 
тієї служби, де він працює. Тому що журналісту дуже важко вникнути у всі 
нюанси податкової служби, тому що у податковій службі різні підрозділи. 
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Ті, що забезпечують надходження, тобто виконують планові завдання, 
такі підрозділи як податкова міліція. Ті підрозділи, які адмініструють 
податки, облік платників ведуть. Відділ по боротьбі з корупцією в органах 
податкових… Отже треба розуміти в деякій мірі всі ці функції, які виконує 
така складна структура як податкова служба. Є в нас журналіст, це 
Чередарик Людмила, яка працює в нашому підрозділі… Досягнення. Ми 
співпрацюємо, я думаю у нас досить значна співпраця із Чернівецьким 
обласним державним радіо і телебаченням. Також хочу сказати, що було 
відзначено нашу роботу, тобто відкритість нашої служби в 2004 році. Ми 
одержали подяку по незалежному опитуванню. Проблеми. Я дуже рада, 
що таке питання обговорюється. З одними засобами масової інформації, 
наприклад, газетою, нас співпраця задовольняє – та інформація, яку ми 
подаємо, в такому ж вигляді і друкують. Інші газети взагалі не друкують 
або деколи перекручують. Хочу сказати, деколи, тому що питання санкцій, 
питання роз’яснення законодавства, вони усі переплітається і інколи буває, 
що неправильно ЗМІ подають. Хочу сказати, що іноді з десяти речень, які 
подані, беруть тільки якусь сенсацію. І тоді, нажаль, люди сприймають не 
так. І коли ми таке читаємо… Я не буду говорити хто так робить, але ви 
знаєте… Коли таке читаєш, то дивуєшся чому журналісти сприймають 
саме так. Інколи буває…

Володимир Зав’ялов: То ви їх перевірте. (Сміх у залі)
Залуцька Наталя:
Ви розумієте… Щодо перевірок… Це не стосується тільки засобів масової 

інформації, стосується всіх платників. Зараз така ситуація, що перевіряють 
тих платників, які декларують великі обсяги, а платять податків мало. 
Зараз більше уваги таким приділяється. А так в більшості у нас платники 
перевіряються один раз в три роки. Тому не можна будь-коли йти до будь-
кого перевіряти.

Арсеній Анциперов:
У нас ще один керівник прес-служби. Якраз платник податків. Відкрите 

акціонерне товариство “Енергетична компанія «Чернівціобленерго”. 
Професійний журналіст пані Олена Чайка може сказати про своє бачення 
роботи на такому відповідальному місці. А до її виступу є таке трохи 
провокативне запитання. Вчора в кожній поштовій скриньці, принаймні, 
мого дому лежала така штука. (Демонструє папірець) Може ви теж її бачили. 
Тут написано про те, як Чернівціобленерго розповідає що повинні робити 
громадяни. Тут чотири розділи. Перше – це попередження. Попереджає, 
інформує, пропонує і запрошує до співпраці. Ну, в першому розділі 
воно, звичайно, попереджає про те, що відключать від світла. Ось... А ось 
пропонує… Дуже цікава пропозиція – “стучати на сусіда”! А в останньому 
розділі громадян запрошують до співпраці, обіцяють за це винагороду. Ось.
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Ірина Вишневська: Ну и что? Для наших людей это нормально 
абсолютно!

Арсеній Анциперов:
Тому питання: ось цей продукт – це є продукт діяльності прес-служби 

чи хтось інший комунікує з громадськістю таким чином?
Чайка Олена, Чернівецьке обленерго, відділ зв’язків з громадськістю
Передусім хотіла подякувати за сам факт нашого зібрання і подякувати 

журналістам за співпрацю і за можливість поліпшити співпрацю з 
іншими виданнями. Сам факт створення служби в компанії був на хвилі 
поліпшення соціальної політики. Тому це є відповідь на питання: кому 
служить прес-служба? Звичайно, у моїй роботі мене дуже виручає те, що 
я фаховий журналіст. І, звичайно, я стараюся в своїй роботі використати 
досвід журналіста, бо раніше спілкувалася з прес-службами. Наскільки 
вдало виходить – це судити вам. Думаю, за рік роботи наймолодшої 
служби можна говорити про позитивні результати. Важкість в тому, що 
міністерське розуміння, нажаль, не завжди співпадає з розумінням на 
місцевому рівні. За рік існування прес-служби, я пережила чотирьох 
керівників. І в кожного були свої, скажемо так, бачення, нюанси бачення 
роботи цього підрозділу. І це позначалося на роботі. Коли говориш про якісь 
елементарні речі з якими повинна працювати прес-служба, складаєш медіа-
план роботи, то це залежить від вашої фантазії. Як можна фантазувати на 
тему електроенергетики і проблем її висвітлення сказати важко. Але в силу 
бажання вирішити ці проблеми, якось ми їх вирішуємо. З вводом у нас 
прес-служби, з одного боку видно позитивне бажання розказати про свою 
роботу, а з другого боку – неготовність до сприйняття критики, яка так 
чи інакше виникає в результаті поширення інформації. І тому, дивно було 
вгамовувати пристрасті мого керівництва на предмет того, як журналісти 
написали критичний матеріал не погодивши з ними. Я відповідаю – газета 
не повинна погоджувати, ця інформація вже давним-давно поширена в 
вигляді прес-релізів у всіх газетах. А керівники усе рівно обурюються – як 
же ж вони могли критичну інформацію написати, треба їх притягнути до 
суду! Кажу – давайте напишемо спростування. Таким чином, вже чотири 
спроби притягнути до суду журналістів було мною погашено на рівні прес-
служби.

Голос з залу
Це всі такі у вас керівники чи один якийсь?
Чайка Олена: 
Я не буду уточнювати.
Арсеній Анциперов, голова “Буковинської партнерської агенції”
No comments. (Шум у залі)
Чайка Олена: Так, не буду уточнювати. Отож, існує неготовність до 
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відкритості. Найбільшою ще трудністю є, оскільки це велика структура, 
є нерозуміння, що бажання з одного боку вивірити інформацію 
натикається на проблему оперативності. Тому що кожна газета має свій 
графік виходу, кожна радіо та телепередача теж з’являється в певний 
час. І ці звіряння, перевіряння, підписування – це велика складність в 
роботі. Для того, щоб готувати інформацію, вже маючи досвід роботи з 
інформацією прес-служб як журналіст, я враховую всі ці недоліки, коли в 
газету поступає афішна інформація. Газеті потрібно працювати над цією 
інформацією. Я уникаю таких моментів і готую інформацію, яка б готова 
була до друку, з якої можна було щось взяти на рівні міста, на рівні того 
чи іншого району, на рівні області. Для цього існує поняття ремесла, як 
це робиться. Багато газет цю інформацію в чистому вигляді поміщають 
або ця інформація служить їм для написання інших матеріалів, це 
вже редакційна політика. Дивує, що деякі газети або ігнорують або 
найперше запитують: «А що ви нам за це заплатите”? Я кажу: «Нічого не 
заплатимо, бо це не реклама, а це суспільно корисна інформація”. Пауза. 
Деякі роблять з цього висновки, а деякі тримають позицію оборони. Це 
не є реклама, а є інформація яка стосується кожного із нас, кожного 
із споживачів! Зворотній зв’язок між газетами, радіо, телебачення в 
різних формах буває. Я керуюся тим правилом, що якщо подзвонив 
журналіст, то у найкоротший строк усе має бути вирішено. Тому що я, 
як журналіст, сама теж виступаю в ролі прохача у відділу по зв’язках 
з громадськістю. Як приклад хочу привести приклад роботи відділу 
по роботі з громадськістю міської ради. Що фактично у телефонному 
режимі, коли відсутній і міський голова, і всі служби, було підготовлено 
матеріал. Просто чітко спрацювали служби. Я даю запит – давайте 
свої питання. Приїжджає міський голова, прочитує, і все йде в друк. І 
видання відкриває цим матеріалом рубрику “Перші особи в західному 
регіоні”. Тому я стараюсь використовувати краще досвід колег. Звичайно 
є труднощі технічного забезпечення і, як то кажуть, я сам собі начальник, 
сама друкую, сама передаю, сама здійснюю зв’язок. Це неймовірно 
важко, тому що дуже багато часу іде на організаційні питання. Ну і про 
провокаційне питання. Це приклад того, як не радяться з прес-службою. 
Зараз в кампанії введено режим особливого стану, оголошена робота 
з боржниками, і відповідно ідуть прес-релізи і матеріали. Звичайно це 
передчасний крок, бо є матеріали, що пояснюють, є телефон гарячої лінії. 
Це не “стукачество”. Це значить “той, хто в когось краде, краде у нас всіх”. 
Ну це… як сказати так, щоб не підставити нікого? Це коли після чергової 
накачки робиться такий крок…

Арсеній Анциперов: А яку ви нагороду обіцяєте? (Сміх у залі)
Чайка Олена: 
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А ви спочатку подзвоніть та скажіть конкретну адресу крадія, от тоді… 
(Сміх у залі)

Арсеній Анциперов: 
Маленьке запитання до пані Гуцуляк: а коли ви передаєте інформацію 

про ОДА у вас теж гроші вимагають?
Тетяна Гуцуляк: 
Ми передаємо інформацію в усі засоби масової інформації автоматично, 

але з деякими газетами у нас укладені угоди, і якщо засіб масової інформації 
хоче взяти нашу інформацію, він друкує. А якщо ми хочемо, щоб вона 
обов’язково була оприлюднена, то в тих газетах, де у нас укладені угоди, ми 
зазначаємо в рамках угоди “опублікувати обов’язково”. І ми за це платимо 
гроші.

Арсеній Анциперов: 
Дякую. Пані Тетяна, якщо у вас є бажання…
Татарчук Тетяна, Чернівецька міська рада, відділ міжнародних 

відносин та зв’язків з громадськістю
У мене буквально кілька слів. Щоб доповнити Ірину Миколаївну…
Арсеній Анциперов: 
Тетяна Татарчук, відділ зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради.
Татарчук Тетяна: У нас взагалі відділ не так називається…
Арсеній Анциперов: 
Так. Дуже довга якась назва.
Татарчук Тетяна: 
Міжнародних відносин і зв’язків з громадськістю. У нас в штаті троє 

чоловік і коло наших функцій доволі широке. Це і всі міжнародні контакти, і 
співпраця з громадськими організаціями, політичними партіями, релігійними 
конфесіями та засобами масової інформації. В нас є тільки троє чоловік. 
Звичайно, можливо варто було б трошки більше, тому що багато є роботи. 
Щодо питання, яке обговорюється сьогодні, я б хотіла додати трошечки 
із наших досягнень. Ми дійсно відповідаємо за утримання і поновлення 
офіційної Інтернет-сторінки міської ради. І одним з досягнень є те, що цього 
року незалежним фаховим дослідженням було встановлено… проведене таке 
дослідження серед всіх міст України, які мають Інтернет-сторінки… місто 
Чернівці посіло шосте місце по Україні за наповненістю сторінки, за дизайном, 
за наявністю зворотного зв’язку. Я сподіваюся, що це не найгірший результат 
хоча, звичайно, є ще поле для діяльності. Зокрема, я хотіла б зосередитись ще 
саме на зворотному зв’язку і на його доволі плідній роботі зараз, тому що в 
нас відкрилися деякі нові рубрики. В нас працює зараз активно форум, на 
якому ми отримуємо повідомлення як з Чернівців, так і з усього світу, на які 
ми обов’язково реагуємо, обов’язково відповідаємо. Також є такий розділ як 
обговорення міського бюджету, обговорення міських проблем, пропозиції по 
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реорганізації сайту. Окремо новини по структурних підрозділах. Тобто, ми 
зараз намагаємося максимально інформаційно наповнити сайт, аби він був 
так само достойним комунікатором роботи міської громади, міської влади. 

Арсеній Анциперов: 
Дякуємо. Шановні колеги журналісти, у вас є можливість задати 

запитання або комусь конкретно, або всім. Ми сподіваємося, що ви почули 
щось цікаве і ви висловитеся з того приводу – чи все вас задовольняє або 
як вам краще працювати з прес-службами. Пані Цинтила, прошу.

Олена Цинтила, ТРК «ТВА”:
У мене таке прохання і питання до всіх керівників прес-служб. За роки 

своєї роботи я тричі зіткнулася з такою ситуацією, коли мені телефонує 
прес-служба якоїсь організації і говорить: «Ми у вашому сюжеті на вашому 
телеканалі бачили те і те, ви у нас були присутня”. Я кажу: «У нас не було 
такого”. «Ні, було”. «Ні, у нас такого не було. В моєму сюжеті такого не 
звучало!”. «Ні у вас звучало!”. І зі мною сперечаються про те, що звучало. 
Тричі у мене було таке, що навіть на мене намагалися подати в суд. Тобто 
мені заявляли, що матеріали на мене подаються в суд! Я кажу: «Ви знаєте, 
можете подавати в суд, в моєму матеріалі цього не було”. Донині я не бачила 
ні судових позовів, нічого. Отож, до всіх керівників прес-служб питання, чи 
моніторите ви випуски новин, принаймні, телеканалу «ТВА”? Чи вам просто 
хтось говорить в коридорі, що на «ТВА” це було? Прошу. Наскільки якісно 
відбувається моніторинг преси, що от така ситуація трапляється тричі за 
час, коли я працюю. У мене особисто. Я вже не кажу за інших журналістів, 
які працюють разом зі мною.

Арсеній Анциперов:
Ми від влади почнемо спочатку. Пане Унгуряну.
Валерій Унгуряну: 
Ні, ну будемо так казати, комплексно так моніторини не виходить. 

Скажімо так – моніторим в коридорі. (Сміх у залі) Не завжди буває час 
подивитися, але із всіх каналів телевізійних, нікого не хочу ображати, 
вечірні випуски програми «ТВА” дивлюся завжди, маю море задоволення, 
(Сміх у залі) особливо, від певних там людей. Ще стосовно “моніторити”… 
Нажаль, як уже мої колеги сказали, не завжди є технічні можливості 
записувати всі канали, дивитися їх також не маю можливості. Тому буває, 
каюсь, буває, що питаєш у тих людей, кому ти довіряєш, знаючи, що вони 
дивляться ті чи інші певні речі, питаєш людей, їхню думку. Але, звичайно, 
дзвонити і вимагати пояснень того, що в ефірі не було – це, на мій погляд, 
це є прояв непрофесіоналізму.

Ірина Вишневська: 
Що стосується нас, то обов’язково моніторимо! Обов’язково наступного 

дня навіть доповідаємо міському голові, чи тим департаментам, чи тим 
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керівникам відповідних структурних підрозділів. Сподіваюсь, що сказане 
вище не нас стосується. Хочу сказати ще одну дуже важливу річ, яку я упустила 
перед тим. Мені здається, що дуже велике значення мають комунікаційні 
зв’язки, комунікабельність керівника прес-служби і його, навіть можна 
сказати, дружні стосунки з журналістами. Це вирішує дуже багато проблем. 
Що стосується «ТВА” чи інших телеканалів чи газет, ми іноді по телефону 
вирішуємо навіть такі питання, які потім просто не попадають в сюжет. Деякі 
критичні питання, ми їх просто знімаємо на рівні того, що був телефонний 
дзвінок, ми зв’язали кого с ким треба, журналіста з якимсь керівником. І 
навіть якщо була якась критична ситуація чи сюжет, то наступного дня я можу 
зателефонувати головному редактору і сказати, що по цьому сюжету, який 
був вчора, вже вирішено те-то і те-то, підіть і перевірте. Іноді перевіряють, а 
воно не зроблено. І таке буває. Нам сказали, що зроблено, а воно не зроблено. 
Звичайно ми моніторимо і відслідковуємо кожен сюжет, і кожну програму. 
На сьогоднішній день такі можливості у нас є.

Арсеній Анциперов: 
Хто б бажав прокоментувати ще? Будь ласка.
Смирнов Олексій, Управління МНС у Чернівецькій області, 

керівник прес-служби
Я хотів теж прокоментувати. Мені здається, люба прес-служба, яка себе 

поважає, моніторить любі новини всіх телеканалів і всі будь-які засоби 
масової інформації. Коли ми трошки не встигаємо, нам допомагають. 
Зокрема, у вас (мається на увазі – на ТРК ТВА) Олексій Малахов, який 
записує все на касету, наприклад.

Арсеній Анциперов: 
Будь ласка, хто би хотів ще прокоментувати.
Тетяна Гуцуляк:
В адміністрації управління внутрішньої та інформаційної політики 

здійснює повний моніторинг засобів масової інформації. І прес-служб 
обов’язково теж. Ми безпосереднього моніторингу не здійснюємо, але 
ми відстежуємо. Ми стежимо за всіма телепередачами і всі критичні 
зауваження обов’язково фіксуємо і звертаємося з ними до керівників 
відповідних підрозділів. В нас такий моніторинг теж здійснюється.

Арсеній Анциперов: 
Дякую. Є питання від журналістів? Будь ласка.
Микосянчик Олексій, Газета «Буковинське віче»
В мене запитання в контексті попереднього питання колеги. Хто 

займається моніторингом преси і електронних засобів масової інформації? 
Чи є у вас якийсь зворотній зв’язок з вашими шефами, наприклад, якщо 
говорити про держадміністрацію, то чи з губернаторами чи з вищим 
київським керівництвом? Як реагують? От ви подаєте їм, що наприклад 
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владою незадоволені чи навпаки. Чи є якийсь у вас зв’язок? Як працювати? 
Які методи застосовувати? Чи є у інших представників прес служб такий 
зворотній зв’язок? Це перше питання. І ще. Тут пан Унгуряну сказав, 
що час працівників прес-служби короткий для тих, хто призначений в 
орган виконавчої влади, обмежений лише часом правління державного 
керівника. І сказав, що немає сенсу працювати. Точніше я процитую: 
«Немає зацікавленості у роботі”.

Валерій Унгуряну, начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи 
Чернівецької обласної ради

Я не казав, що немає сенсу.
Микосянчик Олексій: Немає зацікавленості. Я перепрошую… Отож, 

я хотів дізнатися, чи в інших є зацікавленість в роботі? Бо, я так думаю, 
не лише в органах влади керівник може змінитися, прийдуть нові 
люди, нові віяння. Чи є у інших керівників прес-служб, прес-секретарів 
зацікавленість у роботі? Дякую.

Арсеній Анциперов: 
Будь ласка. Хто бажає з керівників прес-служб? Може УМВС? У вас же є 

кар’єрні можливості!
Пономаренко Олексій, УМВС України у Чернівецькій області, 

служба громадських зв’язків
Дякую! Зворотній зв’язок з керівництвом. Усі критичні матеріали 

ми звичайно також моніторимо. Усі друковані ЗМІ і Інтернет-видання. 
Ну, Інтернет-видання всі моніторити не можливо, але стараємося 
якомога більше, особливо якщо це стосується діяльності саме УМВС 
України у Чернівецькій області. Моніторимо і подаємо на розгляд всі ці 
матеріали критичні, і зауваження, і пропозиції, на розгляд керівництву 
УМВС. Безпосередньо начальнику УМВС. І він призначає або службове 
розслідування, якщо це критична стаття, або якусь перевірку. Потім 
після цієї перевірки ми відповідаємо даному засобу масової інформації 
щодо цієї інформації, що от такі-то результати перевірки цієї інформації. 
Стосовно зацікавленості? За час моєї нетривалої роботи в Центрі зв’язків 
з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, а це трохи більше 
ніж півтора року як я працюю, то вже третій начальник УМВС, але 
зацікавленість звичайно є. У нас такої традиції, що разом з начальником 
уходить керівник прес-служби немає.

Арсеній Анциперов: 
Якщо з керівників прес-служби хтось захоче відповісти на питання 

журналіста, то він просто сам скаже, щоб ми не питали. Будь ласка, питання 
про зворотній зв’язок і зацікавленість. Хто ще бажає висловитись?

Чайка Олена: 
Звичайно, моніторяться всі газети, радіо і телепередачі. І зв’язок 
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обов’язковий з керівництвом. А чи є зацікавлення? Мені здається, що 
кожна людина, яка поважає себе, вона просто буде працювати фахово на 
своєму місці. Інакше для чого працювати? Пов’язувати свою долю з долею 
керівника?

Арсеній Анциперов: 
Дякую. Будь ласка, пан Микола.
Микола Борець, газета «Наша газета +”, заступник першого секретаря 

Чернівецького обкому СДПУ(о)
Микола Борець, “Наша газета +”…
Петро Кобевко, главний редактор газети “Час”, штатний радник 

голови Чернівецької обласної адміністрації
Ваша газета плюс. (Сміх у залі)
Микола Борець: 
Дякую, пане Петро, за лояльність до нас… Питання до представника 

обласної ради. Декілька питань. Одне до вас. Коли у вас буде працюючий 
сайт обласної ради? Це вам питання. І друге питання, побажання таке. 
Бажано, щоб на мій погляд, щоб оці всі-прес служби більш оперативно 
доносили інформацію через свої сайти. Зокрема, на сайті обласної державної 
адміністрації, наприклад, дуже багато застарілої інформації. Наприклад, 
валова додана вартість. Остання інформація за 2003 рік, а за 2004 немає. 
Підсумки економічного та соціального розвитку – за січень-червень, а зараз 
вже жовтень.

Валерій Унгуряну: 
Я думаю, що і керівництво облради, і керівництво районних рад, 

сільських, селищних прислухаються до ваших побажань, з тим, щоби був 
зворотній зв’язок між приймальнями громадян, до речі, партійними також, 
і органами влади місцевого самоврядування. 

Ірина Вишневська: 
Я можу сказати, якщо вам цікаво, що у нас на кожному прямому ефірі 

з міським головою або з заступниками обов’язково всі питання, якщо є 
прізвище і адреса, наступного дня передаються в громадську приймальню 
і потім вони відповідним чином оформлюються як доручення міського 
голови. Після цього іде відповідь від структурних підрозділів. Це теж 
пов’язано і з пресою, і з громадською приймальнею, і стосується зворотного 
зв’язку з громадянами на їх запитання. 

Татарчук Тетяна: Додати хочу до відповіді Ірини Миколаївни. Так само 
всі звернення, які ідуть на Інтернет-сайт, вони також отримують статус 
звернень громадян. Вони надсилаються тим структурним підрозділам, які 
відповідають за те чи інше питання в обов’язковому порядку. Структурні 
підрозділи надають відповідь, ми так само її розміщаємо.

Тетяна Гуцуляк: Я хочу сказати стосовно оперативності повідомлень, 
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які з’являються на сайті обласної адміністрації, зокрема про те, що ви 
кажете. Про соціально-економічний розвиток, де інформація ще стосується 
червня. Справа в тому, що не завжди служба виставляє всю інформацію, яка 
з’являється на сайті, тому що інформацію на сайт виставляє інформаційно-
комп’ютерний відділ, який займається технічним забезпеченням сайту і 
розміщенням всіх інформацій, які поступають не тільки від прес-служби, 
але і з інших структурних підрозділів. Зокрема, ось ці звіти, які стосуються 
соціально-економічного розвитку, забезпечило управління економіки. 
Саме вони подають цю інформацію в той розділ, про який ви зараз кажете.

Микола Борець: 
Тобто, це пан Сеничак винуватий?
Тетяна Гуцуляк: 
Прес-служба забезпечує роботу головної сторінки сайту. Ми подаємо 

насамперед ту інформацію, яка стосується новин, а усі інші підрозділи 
іншу. Бачена вами інформація не завжди залежить від нашої роботи. У вас 
хороше побажання, щоб ми мали врахувати, що інколи прес-служба мала 
би нагадувати іншим підрозділам, щоб вони оперативно поновлювали 
інформацію.

Ігор Кухарчук, представник координатора проектів ОБСЄ у 
Чернівецькій області

Ви знаєте, я у своїй роботі відповідаю не тільки за Чернівецьку 
область, а й за інші. Зокрема, за Хмельницьку. І ось мені подобається, що 
в Хмельницьку на сайті ОДА губернатор має особисту сторінку і до нього 
звертаються в електронному вигляді, безпосередньо до нього особисто, всі 
громадяни області. Пишуть заяви, звернення в електронному вигляді. Оце 
цікаво. Я хотів би, щоб наша влада теж таку можливість надала. Звертатися 
конкретно губернатору. Особисто. Це ж гарна форма роботи та співпраці 
з громадою.

Арсеній Анциперов: 
Про такий досвід ми чули в Харкові, там такий чат постійний діє.
Ігор Кухарчук: 
Там і біографія губернатора є. І усі, усі, усі моменти. Захоплення, спорт, 

і так далі.
Арсеній Анциперов: 
Дякую. Будь ласка, питання? Прошу.
Віталій Мельник, перший секретар міському КПУ, головний редактор 

газети “Радянська Буковина”
Про роботу адміністрації.
Арсеній Анциперов: 
До кого питання? 
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Віталій Мельник: 
Скоріше за все, до прес-служби ОДА. Робота адміністрації настільки 

широка і тематично, і об’ємно. Питання: хто визначає тематику інформації, 
і яка інформація має поступати в засоби масової інформації? І на скільки 
прес-служби самостійні? Чи проявляють свою ініціативу в добуванні цієї 
інформації чи в поширенні? Наскільки вони можуть це робити? Чи самі 
проявляють ініціативу, чи їм, можливо, нав’язують ту інформацію, яка 
повинна поступати в засоби масової інформації?

Тетяна Гуцуляк: 
Я можу відповісти стосовно того, хто визначає тематику. Насамперед 

прес-служба визначає тематику. Оскільки ми маємо щотижневі плани – що 
буде проводитися впродовж тижня. І ми робимо акценти на найважливіші 
події, але не оминаємо питань, які стосуються і щоденного життя чи 
щоденної роботи управління. Звичайно, кожне управління має право і 
робить це обов’язково – звертається до нас зі своїми пропозиціями, яку б 
вони хотіли інформацію оприлюднити на сайті обласної адміністрації і як 
ми могли б допомогти їм у цьому. Тобто, ми проявляємо ініціативу в тому, 
яка інформація з’являється, але ця ініціатива виходить з того, що планується 
в роботі адміністрації і які події є першочерговими, найважливішими.

Арсеній Анциперов: 
Тобто медіа-план є?
Тетяна Гуцуляк: 
Звичайно!
Ірина Вишневська: 
Що стосується нас, то ніхто нікому нічого не нав’язує! Але безперечно 

зрозуміло, що зараз, наприклад, тема проплат за комунальні послуги є і 
буде найголовнішою темою в усіх засобах масової інформації. Тобто, щоб 
люди розраховувалися за свої борги. Але звичайно, що її нам не структурні 
підрозділи нав’язують, а навпаки ми їм нав’язуємо цю тему, щоб вони 
професійно та фахово пояснили, щоб ми не помилилися. Звичайно, 
журналіст, як кажуть, дилетант в усьому, в усіх сферах потрошки. Тому, 
якщо це енергоносії, тепло і тому подібне, або транспорт, то ніхто нікому 
нічого не нав’язує. Яка тема зараз хвилює населення, мешканців міста, таку 
тему ми, власне, і висвітлюємо.

Микола Борець: 
До речі, є побажання щоб усі прес-служби мінялися банерами. Наприклад, 

на сайті держадміністрації нема інших банерів. На сайті міської ради немає 
банерів облдержадміністрації. Розумієте? Тобто я не знаю сайт, наприклад, 
пожежної служби. Хай вивісять свої банери на сайті обласної державної 
адміністрації!
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Арсеній Анциперов: 
Пан Микола, справа в тому, що вони ніде, крім “Буковинської 

партнерської агенції” не збираються. Тому у них немає нагоди обмінятися 
банерами. (Сміх у залі)

Володимир Зав’ялов: 
Я чув таке.. Не знаю наскільки це правда… Але деякі сайти відомствам 

розробляються централізовано з Києва. І в них є свої принципи. Наприклад, 
наскільки я пам’ятаю на сайті ОДА взагалі банерів нема. Бо якщо дозволити 
обмін банерами, то туди напхають усяке різне… Є форма лінків. Може 
просто лінками корисними обмінюватися? А банери…

Арсеній Анциперов: 
Пан Петро Кобевко хотів щось… Питання? Будь ласка.
Петро Кобевко: 
Ні, я хотів би по темі засідання висловитися. Ви питання в заголовок 

винесли і я хотів трошки відповісти на нього. Якщо ви мені допоможете. 
Ви підрахували скільки у нас є прес-секретарів по області? Маєте таку 
інформацію чи ні?

Арсеній Анциперов: 
В районах ми не знаємо скільки.
Петро Кобевко: 
Ну і скільки усього у нас працівників прес-служб?
Арсеній Анциперов: 
Ми взяли та запросили тільки тих, хто постійно на очах.
Петро Кобевко: 
Так от! Приблизно у нас є в області до 55 прес-секретарів і до 150 

працівників прес-служб! Тобто сама ця річ вже вийшла в свою окрему 
професію! Вона далека від журналістики. І далека від тієї професії, якою 
займається людина біля якої сидить прес-секретар. Прес-секретар – це є 
обличчя тієї людини, яка собі зробила цього прес-секретаря. Тому нехай 
наші вчені, чи наш університет, чи наші інші навчальні заклади подумають 
про те чи не відкрити якийсь факультет підготовки прес-секретарів!

Голос з залу
Уже ведеться спецкурс в Києві. При факультеті журналістики!
Петро Кобевко: 
А може є потреба і у нас відкрити, хоч і така маленька область. Тому 

що журналістів і працівників прес–служб, напевно зараз майже однакова 
кількість. Адже той начальник, той керівник, який більш-менш себе 
відчуває сильним фінансово і хоче багато амбіцій своїх задовольнити, він 
відразу створює собі прес-службу. По-перше бере собі прес-секретаря! І 
коли його немає на місці, то прес-секретар – це його обличчя. Ось зараз 
сидять у нас прес-секретар, обличчя пана мера…
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Ірина Вишневська: 
І що? Погане обличчя? (Сміх у залі)
Петро Кобевко: 
Прекрасне! Я ж і говорю – вісім років він тримає це обличчя. (Сміх у 

залі) Як би було погане, то він би не тримав!.. Пан Валерій говорив, що 
керівники часто приходять, уходять. Той хто приходить часто не хоче мати 
таке обличчя, що у попередника. Той, хто приходить сам собі підбирає це 
обличчя, і він знає та надіється на нього, і підбирає його собі таке, яким він 
хоче його бачити. Але не забувайте одне. Кожен, хто має прес-секретаря 
і прес-службу, дає чіткі завдання ніколи не показувати погане обличчя 
шефа! Воно завжди має бути прекрасним! От де різниця між журналістами 
і прес-секретарями! Журналісти вони мають свої обличчя! А прес-секретар 
має обличчя шефа! І тільки для того, щоб показувати його гарним. Я маю 
приклади, коли прес-служби між собою починають сперечатися за краще 
обличчя і один одному вказувати на те яке обличчя у кого. Отож, зараз 
це є професія! Окрема професія! Яку слід спеціально виділити! Виділити 
прес-служби, прес-секретарів, працівників прес-служби! Колись в нашій 
області був один Гузар. Оце він був прес-секретарем Нівалова (1 секретар 
Чернівецького обкому КПРС у 80-ті роки). Більше нікого не було. А тепер 
дивіться: навіть громадські приймальні вже мають своїх прес-секретарів! 
Уявляєте собі, до чого ми йдемо? Ми розвиваємо демократичне суспільство 
настільки, що кожен, хто буде мати можливість заплатити прес-секретарю, 
він прес-секретаря буде мати. І чого ви ображаєтеся, що преса не висвітлює 
чи не все висвітлює? Засоби масової інформації бачать чи їм це вигідно, чи 
не вигідно. А ви робіть так, щоб кожному засобу масової інформації було 
вигідно показати вашого шефа з кращого боку!

Чайка Олена: Ми показуємо не шефа! А показуємо справу, яка 
стосується всіх! Це різні речі!!! А якщо газета буде робити те, що їй 
вигідно, то це рекламний вісник, а не газета! Газета повинна інформувати!

Петро Кобевко: 
Вона інформує і без прес-служб. Є багато інформації. Коли газеті потрібна 

інформація, вона просить прес–службу: «Подайте мені інформацію”… 
Повторюю, це необхідно для розвитку. Тому що держава стає багатою і в нас 
буде багато багатих людей. Кожен багатий захоче мати своє гарне обличчя. 
Якщо наш університет швидше це зрозуміє, то нехай відкриє кафедру прес-
секретарів. І в Києві нехай більше їх продукують. Бо так вимагає час!

Микола Борець: 
От ви кажете, журналіст – окрема професія, начальник – окрема 

професія, прес-секретар – окрема професія. А радник – окрема професія? 
(Сміх у залі)
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Арсеній Анциперов: 
Гаразд! У нас є пропозиція: прокоментувати почуте сьогодні нашого 

експерта пана Володимира Фісанова, професора, завідувача кафедри 
міжнародної інформації.

Володимир Фісанов, завідувач кафедри міжнародної інформації, 
Чернівецький національний університет

Мені було дуже цікаво просто зі сторони ваше спілкування. По-перше, 
тому що це було першим мабуть таким досвідом. Знаєте, я спостерігав, 
що дійсно ви побачили, як то кажуть, очі друг друга навпроти. “Эти глаза 
напротив”. І проблеми різні підняли. Але ви знаєте, можливо це така 
закономірність, що оце перше засідання – воно більше нагадувало звіти. 
І це правильно, тому що кожен хотів в даному випадку представити свою 
спецслужбу… (Голосний сміх у залі)

Голос з залу
Обмовка по Фрейду.
Володимир Фісанов:
Так. Прес-службу. Або, як я обмовився, спец-прес-службу… Так ось, 

я думаю, що можна було б, і можливо Буковинська партнерська агенція 
на це відгукнеться, провести такий навіть тренінг для журналістів, для 
працівників прес-служб. Про відкритість прес-служб і про вплив на рівень 
свободи громадян, на відчуття цієї внутрішньої свободи… От говорилось 
про цей документ (мається на увазі – повідомлення обленерго у поштові 
скриньки громадян). Мені здається, що в межах економічної несвободи, яка 
існує, такі документи все-таки мають якийсь психологічний негатив. Я не 
кажу для тих, хто може сплатити, а для тих, хто інколи не може! Розумієте? 
Виходить такий собі пресинг психологічний. Облога. І людина, хочеш не 
хочеш, відчуває якусь відразу. Я думаю, є ще маса питань, які можна було б 
обговорити. Наприклад, упередження якихось чуток, які з’являються іноді. 
Ми знаємо як вони поширюються. Тепер про освіту і про нашу кафедру у 
плані підготовки спеціалістів прес-служб. У нас вже три курси є. Будемо 
виходити на бакалаврів, магістрів. Інформаційно-аналітична складова в 
нашій роботі теж є. І я думаю, що це прекрасно, що така співдружність у 
нас з вами буде. Я пропоную навіть створити такий медіа-клуб прес-служб. 
Постійно діючий. Щоб можна було зібратися, обмінятися думками. Я думаю, 
що це потрібно, щоб ми не були кожен на своєму острівці і відчували пульс 
життя всієї нашої області. Тобто, щоб було живе спілкування за чашкою 
кави.

Арсеній Анциперов: 
Дякуємо. У нас в нашому традиційному форматі насамкінець бліц в 

форматі 30 секунд не більше. Оцей бліц записаний тут в прес-анонсі і він 
звучить так: «Чи ефективно, з вашої точки зору, виконують прес-служби 
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функції комунікаторів у трикутнику «влада-ЗМІ-громада” на Буковині”?
Валерій Унгуряну: 
Я хотів би кинути камінь і в свій город. Звичайно, не ефективно. З низки 

причин, про які уже йшлося. Чим професійнішими будуть прес-служби, 
тим оцей трикутник буде ефективніше.

Ірина Вишневська: 
Як на мене, то цілком ефективно. Навіть дуже! Наша прес-служба. (Сміх 

у залі)
Валерій Унгуряну: 
Без зайвої скромності.
Пономаренко Олексій: 
Ефективно але не до кінця. Є ще ресурс, є ще якісь питання, які ще не 

допрацьовуються. І я думаю, вони будуть усуватися з нашого боку.
Тетяна Гуцуляк: Я думаю, що ми працюємо добре. Стараємося 

працювати добре і будемо старатися працювати добре. А оцінку мають нам 
давати інші люди.

Ігор Кухарчук: 
Якщо анонси на сайті знову з’являться, як раніше, то дамо. (Сміх у залі)
Залуцька Наталя: 
 Також скажу, що оцінку повинні давати нам люди і засоби масової 

інформації. Я вважаю, що у нас також повністю не все ще, що ми б хотіли 
висвітлювати, все робиться. Я думаю, що покращимо надалі свою роботу.

Віталій Мельни, перший секретар міському КПУ, головний редактор 
газети “Радянська Буковина”

Я думаю що, прес-служби працюють нормально, ефективно. Я виходжу 
з того, що вони зуміли нав’язувати всім газетам свою думку. І я, як читач, 
наших газет, коли прочитав одну газету, можу іншу не дивитися. Одна й 
та сама інформація у всіх газетах. Не дивляться на те, що в цих редакціях 
працюють різні люди, різних поглядів. Вони навіть з Інтернету друкують 
ту саму інформацію, хоч мені здається, що при інтернетівському об’ємі 
там стикнутися на одній й тій же інформації дуже важко. Так що я вважаю, 
що прес-служби зі своєю функцією справляються, зумівши переконати 
журналістів, що їхня інформація необхідна. А журналісти ведуться на це. 
Подобається це комусь чи не подобається.

Микосянчик Олексій, газета «Буковинське віче»
Мені здається, що прес-служби працюють в міру своїх знань, навичок 

та можливостей. Хотілося, щоб робота деякий прес-служб була більш 
ефективною і мала б оперативний двосторонній зв’язок. Не буду називати 
конкретно. А, взагалі, мені здається, більшість прес-служб працює 
нормально, є ефективний зв’язок, оперативно отримуємо інформацію. А з 
іншими хотілось би мати більш тісніші стосунки. 
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Любера Роман, газета «Доба»
У переважній більшості спілкуюся з МНС та МВС. Вони ефективно 

виконують свою роботу.
Петро Кобевко: 
Я думаю, що прес-службам треба вчитися! Коли навчаться добре, тоді 

всім буде легше працювати. Що ще сказати? Прес-служби мають свої 
цехи, вони цеховики тепер. Тепер головне, щоб вони ще мали профспілку, 
і мали б ще й захист. Прес-служби, прес-центри, прес-секретарі мають 
велике майбутнє в нашій державі, тому треба тим, хто вже займається цією 
роботою професійно, знати, що вони прийшли на професійну роботу. Прес-
секретарі є вже професіоналами. Дивіться – вісім років працює пані Ірина 
прес-секретарем. Вона вже вивчила і вже знає коли і як себе вести, і що 
робити, як казати за Федорука (мер Чернівців). Володимир Фінів працює 
не тільки багато років прес-секретарем, але він вже поміняв багато облич. 
(Сміх у залі) Ні, ні! Це я серйозно! Я про них говорю як про професіоналів! 
Садовий Ярослав! Вони з прес-служби в прес-службу йдуть! Вони вже 
стають професіоналами!

Подкидишев Захар, газета «Версії»
Мені здається, що все ж таки прес-служби не використовують той ресурс, 

який вони могли використовувати. Тому роботу я вважаю не достатньо 
ефективною. Не вистачає завжди оперативності.

Микола Борець: 
Запорука успіху прес-служб – це оперативність плюс анонсування. Тобто 

йти за подіями, а можливо й випереджати, анонсувати. Ось чому я так 
прискіпливо до держадміністрації та її сайту питання піднімаю. Тому що 
це є наша влада. Є, наприклад, сайт «Букінфо”. Чому багато народу заходить 
на сайт «Букінфо”? Виключно тільки через те, щоб почитати анонси. І все! 
Навіть не почитати, що відбулося на подіях, а просто анонси подій. На 
сайті ж ОДА цього немає. От порівняйте сайт ОДА з сайтом “Букінфо” у 
сенсі анонсування подій. От зараз, наприклад, на сайті «Букінфо” чотири 
події анонсується. А на сайті ОДА – нічого! Тому, головне – випереджання. 
А у іншому – все нормально у вашій роботі.

Скорейко Тетяна, ТРК «НБМ»
Приєднуюся до колег. Дійсно, не вистачає трошки оперативності. Єдине, 

що хочу конкретизувати: прес-служби обласної державної адміністрації, 
міськради працюють досить ефективно, а, наприклад, служби зв’язків 
з громадськістю інших державних установ, таких як податкова 
адміністрація, їм треба ще більше працювати.

Клим Роман, газета «Свобода слова», Республіканська партія, прес-
аташе

В мене нарікань до присутніх тут прес-секретарів і працівників прес-
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служб немає. До організаторів є. Треба було запросити сюди прес-секретаря 
Служби безпеки України. (Сміх у залі) Бо я, чесно кажучи, навіть погано 
пам’ятаю як він виглядає. (Сміх у залі)

Арсеній Анциперов: 
Запрошували. Не прийшов.
Ігор Кухарчук: 
Там сейчас нормальный мужик. Вчера познакомился с ним. Нормальный 

мужик.
Валерій Унгуряну: 
А навіщо йому приходити? Напевно, він нас і так чує. (Сміх у залі)
Арсеній Анциперов: 
Пані Ірина, прошу.
Карімова Ірина, Інформагенція Західна інформаційна корпорація, 

Чернівецька міська рада
Вдосконаленню немає меж. І вчитися треба всім, як прес–службам, так 

і журналістам. Прес-службам – як давати інформацію, журналістам – як її 
використовувати. Тому що і прес-служби, і журналісти… я не можу погодитись 
з паном Кобевком, що це є обличчя керівника, тому що для цього є трошки 
інша професія, що називається іміджмейкер. А прес-служби і журналісти 
служать тільки одній особі і це є населення області, народ України, громада 
міста. І тому вони виконують це завдання спільними зусиллями.

Ігор Кухарчук: 
Я приєднуюсь до всього того, що було сказано, і надіюсь що наші прес-

служби будуть ще краще працювати!
Тома Ніколае, газета «Zorile Bucovinei”
Я поважаю тут присутніх працівників усіх прес-служб. Побажання 

тільки одне – треба йти в сторону інформативності та щільності. Не давати 
матеріали на цілу полосу. Не деталізуватися занадто.

Токарюк Михайло, газета «Буковина»
На мою думку всі присутні засоби масової інформації, прес–секретарі, усі 

працюють в міру своїх можливостей – матеріальних, технічних, духовних, 
розумових. Я думаю, що вони працюють нормально, а будуть краще 
при збільшенні асигнувань. У творчому потенціалі усі ми є люди, люди з 
різними підходами, але усі працюємо не перший рік. Я думаю, що усі люди 
працюють на своїх місцях, досягають чогось, бажають ще чогось досягнути 
більшого. Як на мене, то ми нормально обмінюємося інформацією, в нас у 
газеті нема термінової інформації. Я не на радіо, не на телебаченні працюю, 
я в газетній журналістиці. Газета виходить раз на тиждень. Мене усе 
задовольняє у співпраці з прес-службами.

Татарчук Тетяна, Чернівецька міська рада, відділ міжнародних 
відносин та зв’язків з громадськістю
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На мою думку, функції комунікатора виконуються дуже ефективно. 
Єдине, що хочу зазначити, що перед нами є величезний та колосальний 
ресурс – це Інтернет, який ми маємо всі можливості наповнювати. І було 
б дуже добре, якби громадськість зверталась до нього безпосередньо, тому 
що це дуже доступно, дуже просто та незалежно.

Чайка Олена: Ну я думаю, що мені ще багато кроків для вдосконалення, 
особливо технічного в нашій прес-служби. Багато з почутих тут 
пропозицій спробуємо запровадити в своїй роботі.

Смирнов Олексій: 
Стараємося. Працюємо. Для цього ми стараємося постійно 

вдосконалюватися.
Арсеній Анциперов: 
Дякуємо. Ми дуже вдячні всім, хто сьогодні прийняв участь в обговоренні. 

Будемо намагатися і надалі працювати над тим, аби створювати умови 
для керівників прес–служб, яких так багато, як нам сказав пан Петро. Ми 
навіть не здогадувалися про це. Отож, ми будемо створювати такі умови 
спілкування з засобами масової інформації, щоб від цього вигравала наша 
громада.

Володимир Зав’ялов: 
Ще буквально два слова. Напевно, кожен із вас, хто бажав, отримав такі 

три книжечки. Нам їх щойно тільки передали наші партнери проекту з 
Києва. «Як владі працювати з незалежними ЗМІ”, «Як пресі працювати з 
владою в інтересах громади”, «Як громадським організаціям працювати з 
пресою”. Ці видання зроблені в рамках нашого проекту. Авторів, я думаю, 
багато з вас знають. І Михайла Вейсберга, і Руслана Дейниченка, і Галину 
Усатенко. Відносно того, що казав пан Петро. У нас є за планом у кінці 
листопада на початку грудня тренінг, спільний тренінг, дводенний або 
триденний. Якраз будуть тренерами оці автори або хтось з них, або всі 
разом. Тренінг передбачає участь 15 представників від журналістів, 15 від 
влади, прес-служб. Зараз ми організаційно підшукуємо місце для тренінгу. 
Щоб це було на виїзді.

Арсеній Анциперов: 
У нас є певний ресурс, щоб зробити це на виїзді. Так щоб воно 

запам’яталось надовго!
Володимир Зав’ялов:
От це можливо й буде першим кроком до того, що пропонувалося тут 

і паном Кобевком й іншими.
Арсеній Анциперов: 
Ми вдячні всім. Наша сьогоднішня програма вичерпана. Але у нас є 

ще можливість разом випити кави. За тією традицією, яку ми завжди 
витримуємо. Дякую.
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Володимир Фісанов,
Оксана Воробчук

Диктатура про загибель якої було відомо заздалегідь

(Рецензія на кн.: Давлєтов О.Р. НСДАП на шляху від “народного руху” 
до політичної партії нового типу”: прорив до влади (1919-1933 рр.). – За-
поріжжя: Просвіта, 2007. – 460 с.)

На початку ХХІ тисячоліття, першочерговим завданням істориків є 
комплексний системний аналіз вивчених подій і зрушень, надбань і втрат, 
які були характерними для бурхливого минулого століття. Ми мусимо ви-
знати, що ні досягнення культури та цивілізації, а ні нестримний і потуж-
ний індустріальний розвиток провідних країн світу не змогли захистити 
людство від випробувань двох світових воєн. Перша світова війна і багато 
в чому породжені нею революції викликали зворотну реакцію сил, котрі 
вміло переодягнулися в революційні шати, але вже не під інтернаціональ-
ними, а крайніми національними гаслами.

У європейській та вітчизняній історіографії за минулі десятиліття на-
писано чимало праць присвячених перебігу подій у роки Другої світової 
війни, чи на її передодні. Проте дуже мало досліджень, в яких розкрива-
лись би проблеми зародження фашистського руху в Італії і становлення 
націонал-соціалізму у Веймарській Німеччині. Привідкрити цю завісу і 
неупереджено проаналізувати разом із зацікавленим читачем ґенезу на-
ціонал-соціалізму намагається у своїй ґрунтовній монографії сучасний 
український дослідник Олександр Рашидович Давлєтов.

Слід зазначити, що перед автором дослідження стояло справді склад-
не завдання, адже вивченню витоків націонал-соціалізму, дослідження 

“феномену” лідера Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії 
(НСДАП) присвячена величезна кількість праць. Так, лише за даними на-
веденими самим автором у 70-х роках шквал інтересу до постаті Гітлера, 
який згодом отримав у історіографії назву “гітлерівська хвиля” – вилився 
приблизно у 40 тисяч робіт. 

У монографії О.Р. Давлєтова глибоко і всебічно дослідженні питання, 
що охоплюють період виникнення нацистського “народного руху” від 5 
січня 1919 року до часу призначення А. Гітлера канцлером, що означало за-
вершення доби Веймарської Німеччини 30 січня 1933 року. Автор детально 
дослідив основні етапи ґенези НСДАП, висвітливши діяльність нацист-
ського руху від заснування до легального прориву до влади.

У монографії нацизм розглядається як різновид європейського фашиз-
му 20-40 рр. XX ст. Саме тому у роботі терміни “німецький фашизм” і “на-
ціонал-соціалізм” використовуються як рівнозначні.

Принципово важливою особливістю рецензованої монографії є те, що в тра-
диційному для всіх досліджень розділі історіографії поряд з аналізом доробку з 
даної проблематики у східнонімецьких, західнонімецьких, та європейських до-
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слідників подається порівняльний аналіз особливостей повсякденного життя 
в сучасних українських та німецьких підручниках з історії доби націонал-соці-
алізму. Взагалі, слід відзначити, що “історія повсякденності” є напрямом, якому 
приділяється незначна увага українськими істориками, і який трактується в 
Німеччині як інтерес до трьох великих тематичних площин – це стосується так 
званих уявних неісторичних сфер життя людини (хвороба, любов, смерть); мова 
йде про харчування, одяг, відпочинок та роботу; про долю простої людини в над-
звичайних умовах. Здійснивши порівняльний аналіз сучасних українських та 
німецьких підручників з історії на прикладі однієї проблеми – “ Скільки знань  
з історії повсякденного життя при націонал-соціалізмі отримує учень?”, ав-
тор зробив висновок, що результати українських авторів більш ніж скромні. 
До речі, Олександр Давлєтов є також автором документованих науково-по-
пулярних нарисів з історії Гітлерюгенд [1]. Вимогливість у підборі фактів, 
високий рівень об’єктивності аналізу подій, зумовлений і тим, що автор крім 
великої кількості додатків різного роду, що посилюють практичне значення 
роботи, в другому розділі монографії, при характеристиці буржуазних по-
літичних партій, партій робітничого класу, НСДАП, подає витримки з їхніх 
програмних документів.

Цінність даної монографії посилюється також стилем викладу матеріалу, 
який дозволяє сприймати надзвичайно легко складні теоретичні узагальнення. 
Так, в третьому розділі автор чітко виокремлює ряд ідейно-теоретичних джерел, 
які мали вплив на формування світогляду націонал-соціалістів. Він прихо-
дить до висновку, що ідеологія націонал-соціалізму ніколи не представля-
ла собою концептуальної наукової системи. Вона була щільною сумішшю 
еклектичних елементів вчень про “прусський соціалізм”, расизм, геополі-
тику тощо під загальною назвою “націонал-соціалізм”. Провідне місце, при 
цьому, займала ідея розбудови на теренах Німеччини “народного суспіль-
ства” на відверто расистському фундаменті, маючи за мету необхідність 
завоювання у майбутньому – для нього – нового “життєвого простору”. 
Одночасно ідеологія нацизму була просякнута антисемізмом, антимарк-
сизмом і претензіями на тотальну владу над суспільством (с. 166).

Актуальним і корисним, з огляду на зростаюче застосування в XXI ст. 
інформаційно-психологічних впливів на особистість, маніпуляційних тех-
нологій є дослідження автором методів, засобів та технологій нацистської 
пропаганди, яка стала потужним інструментом у завоюванні прихильнос-
ті мас, у боротьбі за політичну владу у Веймарській Німеччині. Врахову-
ючи вплив і підтримку НСДАП в той час, можна констатувати, що робота 
пропагандистської машини була добре налагоджена. За висловлюванням 
одного з найблискучіших менеджерів в сфері пропаганди й агітації Йозе-
фа Геббельса: “Пропаганду не треба зводити до цифр або статистики, про-
паганді не слід звертатися до тверезого розсуду – вона повинна хвилювати 
серця” (с. 191).

Увагу запорізького дослідника привернуло також питання гендерної 
політики НСДАП за часів Веймарської Німеччини. З самого початку іс-
нування нацистської партії ця структура формувалась як “товариство 
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чоловіків”, в першу чергу як братство фронтовиків. Мета новоутвореної 
партії полягала в тому, щоб забезпечити всім “хорошу роботу, завжди 
повний кухонний горщик та багатодітну родину”. Досягти останнього 
без жінок було неможливо і тому певний відсоток (10,5%) нацистсько-
го руху складали жінки (с. 235). При цьому провідні ідеологи нациз-
му постійно наполягали на антагонізмі світу чоловіків та жінок. Гітлер 
стверджував, що “світ чоловіка – це держава і боротьба за національну спільноту 
німців, світ жінки – це простір, який заповнює цілком родина. Чоловік – це вті-
лення волі, жінка – душі”. За його ж пропозицією, на першому з’їзді НСДАП у січ- 
ні 1923 р. було одностайно прийнято рішення про те, що “жінки ніколи не 
будуть допущені до керівних ланок партії” (с. 235). Проте, як відомо, саме 
Веймарська республіка принесла жінкам Німеччини “вітри” емансипації. 
Однак, в 1933-1935 рр. жінок проголосили головним фактором політики 
підвищення народжуваності. За фюрером, власне ідея емансипації була 
нав’язана євреями, тому німецька жінка не має потреби в ній. Участь жі-
нок у “боротьбі за новонароджених прирівнювалась до боротьби за відро-
дження могутньої Німеччини” (с. 244).

Безумовно, що в рецензованій монографії неможливо було дати всі відпо-
віді на проблеми і питання ґенези, стану і діяльності НСДАП. Як висновок до-
слідження є не тільки актуальним, а й має високу наукову і практичну цінність, 
оскільки окреслює шлях НСДАП до влади і переконливо доводить тезу про від- 
повідальность нацистів за крах буржуазної демократії у Веймарській Німеччині 
1929-1933 рр.

Зрозуміло, що аналіз історії раннього націонал-соціалізму потребує по-
дальших серйозних дослідницьких кроків. Адже це був саме той випадок, 
коли народ також добровільно підтримував тиранію. Російський письмен-
ник М. Осоргін відзначав в одному з приватних листів у середині 30-х ро-
ків таке: “ Було б просто, якщо б Гітлер чи Муссоліні були деспотами, що 
правили країною за допомогою купки негідників, погано, те, що за ними 
величезна більшість їх країни і, зокрема, молодь. Раби вітають своє раб-
ство, ось у чому трагедія. Вона набагато глибше, ніж дехто вважає” [2]. І 
все-таки, не зважаючи на все це, нацизм був приречений, тому що бажав 
привласнити свободу народів, свободу особистості. Саме це, зокрема, пе-
реконливо доводить книга нашого колеги – запорізького історика-всесвіт-
ника. Так побажаємо Олександру Рашидовичу нових здобутків на шляхах 
пізнання минулого і чимало вдумливих і вдячних читачів.
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Сергій Федуняк 
Українська геополітика: європейський вибір

(Рецензія на кн.: Василенко С.Д. Василенко М.Д. Геополітика України: 
Монографія. – Одеса: Друк, 2007. – 360 с.)

На початку ХХІ століття проблема геополітичної орієнтації набула життє-
во важливого значення для української нації та держави. Від правильно об-
раного напряму та адекватної стратегії залежать майбутнє України у серед-
ньо та довготривалій перспективі. Вітчизняна наука і практика знаходиться 
лише на початку складного шляху пошуку орієнтирів. Серйозним кроком 
у цьому напрямі може вважатися монографія одеських дослідників, в якій 
уперше у вітчизняній науці комплексно і всебічно аналізуються проблеми 
геополітики України як у історичному, так політологічному аспектах. 

Актуальність тематики автори вбачають, перш за все, у глибоких “тек-
тонічних” змінах на євразійському континенті після завершення “холод-
ної війни”, коли суттєво змінилася політична карта регіону. В центрі цих 
процесів як у просторовому, так і політичному сенсі знаходиться Украї-
на, що займає винятково важливе та унікальне геополітичне становище 
як країна між “Сходом і Заходом” (с. 5-6). Практичне значення книги, за 
визначенням дослідників, полягає у тому, щоб обґрунтувати необхідність 
переходу від “романтичного” до “консолідуючого” періоду національного 
відродження (с. 41). 

Автори вважають, що природним напрямом геополітичної орієнтації України 
є західноєвропейський вектор, що забезпечить країні рух до загальнолюдських 
цінностей і свобод та економічного процвітання (с. 7). Цій ідеї підпорядковано 
й структуру роботи. Водночас не оминаються й інші напрями, зокрема, євразій-
ський та південний вектори геополітичної орієнтації. 

До позитивних сторін монографії можна віднести використання принци-
пів і методів історіософії, що, певною мірою дає можливість подолати мето-
дологічну невизначеність сучасних підходів перехідного періоду. Це повною 
мірою відображено у першому розділі, де автори детально розглядають іс-
торію формування геополітичних підходів у роботах видатних вітчизняних 
дослідників та громадських і політичних діячів минулих століть. 

У другому розділі “Витоки та традиції української геополітики” аналізується 
динаміка геополітичної орієнтації в історичному контексті. Автори аргументо-
вано доводять, що суттєвою ознакою геополітичного становища середньовічної 
Київської Русі була її поява та розвиток серед двох світів – греко-візантійського 
та західного (с. 50-55). Це сприяло появі трьох векторів геополітики – південно-
го, східного і західного, причому перші два напрямки, за визначенням дослід-
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ників, відігравали більш помітну роль, ніж західний, оскільки провідним по-
літичним та торговельним партнером Русі була Візантія. Водночас здійснення  
західноєвропейського напряму української політики проявлялося переважно 
через династичні шлюби (с. 52-53). 

Наступний період вітчизняної історії відзначається перебуванням 
українських земель під владою більш потужних сусідніх держав, зокрема, 
Литовського князівства і Речі Посполитої. Причину втрати державності 
автор вбачають у “розірваності геополітичних констант, забутті держав-
ницьких традицій” тощо. Варто погодитися із тезою, що “українці часто-
густо не відчували себе підкореними” (с. 62). 

Разом з тим в литовський період не було втрачено константи геополітичного 
простору українців, оскільки вони складали 9/10 населення Литовського князів- 
ства і визначали його культурну та, значною мірою, геополітичну домінанту, 
що орієнтувалася на південний чорноморський напрямок.

Об’єднання Литви і Польщі мало суперечливі наслідки для українсько-
го етносу. З одного боку, він прилучався до європейської цивілізації, проте 
з іншого – виникали соціально-релігійні та національні суперечності, що, 
зрештою, послабили українську і польську нації, зробивши їх легкою здо-
биччю сусідніх імперських держав. Як наслідок, було зруйновано і пере-
кроєно природний геополітичний простір України (с. 66).

Спроба створення нового українського геополітичного простору пов’язу-
ється із виникненням та діяльністю унікального феномену – козацтва. Автори 
аналізують роль і місце козацтва у вітчизняній історії, віддаючи належне його 
зусиллям по підтриманню традиційної геополітичної орієнтації України по 
осі “північ-південь”. Водночас козацтво не змогло стати достатнім підґрунтям 
для створення повноцінної еліти та держави. Тому, як справедливо зазначають 
дослідники, “конкретно-історичні умови козацької доби не давали Україні ре-
ального варіанту здійснити перехід до незалежності без протекторату одного 
з сусідів” і ним стала Росія (с. 71). Українські землі ще досить довго залишалися 
відкритими для європейських впливів, будучи культурним посередниками між 
Заходом і Росією, а представники еліти намагалися сформулювати й здійснити 
різні варіанти геополітичних орієнтацій. Однак починаючи з кінця XVIII століт- 
тя, більша частина українських земель остаточно ввійшла до складу Російської 
імперії, що потягло за собою припинення геополітичних процесів (с. 78).

За твердженням авторів, нова спроба українців сформулювати само-
стійну геополітичну орієнтацію припадає на період 1917-1920 рр., коли гли-
бокі зміни на континенті, викликані розпадом великих імперій, створили 
передумови для відродження ідеї незалежної держави. На думку рецен-
зента, це не зовсім вірно, оскільки в контексті національного піднесення 
на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ століття в роботах 
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окремих дослідників та громадських діячів пропонувалися концепції гео-
політичної орієнтації української нації (І.Франко, Ю.Бачинський та ін). 

В ході революції 1917-1920 рр. різноманітні політичні сили України пропону-
вали власні підходи стосовно геополітичної орієнтації, котрі, однак, зводилися 
до східної (російської), представленої в широкому спектрі від монархічних біло-
гвардійських до більшовицьких інтерпретацій, та західної орієнтацій, що асо-
ціювалася з демократичним характером розвитку держави і суспільства. В силу  
різних причин більшовицькій державі вдалося підпорядкувати собі більшу 
частину українських земель і зняти питання про характер геополітичних век-
торів. Серед основних причин поразки прозахідної орієнтації автори назива-
ють брак достатньої енергії та наполегливості еліти у справі державотворчос-
ті, нездатність повністю подолати колоніальну свідомість, а також відсутність 
реальної допомоги українцям з боку держав Антанти (с. 85). 

Дослідники дають оцінку Української революції у широкому геополітичному 
контексті, розглядаючи її як “докорінну реструктуризацію, докорінну перебудо- 
ву всього геополітичного простору всієї колишньої Російської держави” (с. 88). 
Цікавою є думка про те, що проголошення України порушило геополітичну 
рівновагу у Східній Європі і створило “вакуум влади”, що призвело до втяг-
нення в українські справи різноманітних зовнішніх сил (с. 89). За цією ана-
логією можна зробити припущення, що збереження України у складі СРСР 
стало найважливішим чинником відновлення новітньої Російської імперії. 

Важливою видається теза авторів про те, що національно-визвольна боротьба 
українського народу співпадала із західним вектором його геополітичної орієн- 
тації (с. 91). Дисидентські рухи 60-80-х рр. були орієнтовані на західні демо-
кратичні цінності. Водночас сучасна Україна як на рівні еліт, так і пересічних 
громадян, належить до двох цивілізацій – західної і східної.

У третьому розділі “Загальноєвропейський процес і формування сучасної 
геостратегії України” розглядаються основні етапи та виміри європейської інте-
грації та пов’язані з ним головні імперативи геостратегії України. Автори зазна-
чають, що наша країна знаходиться у центрі двох геополітичних просторів-інте-
граційних центрів: західноєвропейського та євразійського, в рамках яких мають 
місце її національні інтереси. Звідси випливає необхідність аналізу політичних 
процесів у Європі та на пострадянському просторі. Європейську інтеграцію до-
слідники пропонують розглядати крізь призму геополітичного та цивілізацій-
ного підходів, уводячи поняття геополітичної та цивілізаційної інтеграції. Якщо  
зміст останнього терміну в основному зрозумілий, то феномен геополітичної 
інтеграції вимагає більш детального пояснення в тексті роботи. Не прогляда-
ється вплив геополітичного підходу і в запропонованій авторами періодиза-
ції європейської інтеграції (с. 127-129). 

Аналізуючи геополітичний аспект національних інтересів України, ав-



145

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Сергій Федуняк

тори зазначають, що він полягає у збереженні суверенітету та інтеграції до 
євроатлантичних структур (с. 132). На це спрямовані програми більшості 
політичних партій України. Практичним виявом геополітики є геострате-
гія, яка, з одного боку, повинна виходити із принципу багатовекторності і 
позаблоковості, а з іншого – з обрання європейського вибору. 

Четвертий розділ “Європейський вибір незалежної України” розвиває вказані 
принципи геостратегії, акцентуючи основну увагу на європейському виборо-
ві. На думку рецензента, авторами не наведено достатньо переконливих аргумен-
тів щодо глибинних орієнтацій українства саме на Європу. З аналізу поглядів і під- 
ходів провідних українських громадських та політичних діячів XVII-XX століть,  
а також положень і висновків авторів з даного питання можна підсу-
мувати, що геополітичне орієнтування України носить не активний 
а реактивний характер. Вона намагається вийти з-під одного геополі-
тичного впливу та відразу ж потрапити під інший, при цьому так і не 
визначивши до кінця власні інтереси, що випливають із глибинної сут-
ності національного організму. Водночас потрібно прямо сказати, що за-
хідна орієнтація є єдиним шансом для тривалого існування Української 
держави. Успішний рух у цьому напрямі формуватиме стійкі стереотипи 
й переконання суспільства на користь західноєвропейської геополітич- 
ної орієнтації. 

Дослідники детально аналізують відносини України з провідними гео-
політичними гравцями, зокрема, Євросоюзом і НАТО, окремими держава-
ми-членами Євросоюзу, а також США. Вони вважають, що Україна зробили 
певний поступ у напрямку Європи, а труднощі на цьому шляху породжені 
внутрішніми особливостями розвитку українського суспільства. Україна 
може виконувати роль геополітичного балансу в регіоні, якщо дотримува-
тиметься принципів позаблоковості і без’ядерності (с. 215). 

У п’ятому розділі розглядається євразійський і південний вектори української 
геополітики в контексті загальноєвропейського процесу. Провідне місце відво-
диться вивченню складних і суперечливих українсько-російських відносин. До- 
слідники виділяють різноманітні чинники історичного, соціально-економічного 
характеру, що впливають на взаємовідносини сусідніх народів. У роботі відзна-
чається необхідність реформування колишнього імперського геополітичного  
простору на основі рівноправних відносин (с. 220). У цьому контексті розгляда-
ється і співпраця України з державами СНД і ГУАМ.

Автори дослідження ґрунтовно аналізують південний напрям геопо-
літичної орієнтації, де Україна як морська держава має можливості стати 
лідером у Причорноморському регіоні перш за все в економічній і тран-
спортній сферах. Мова йде про реалізацію ідеї європейських транспорт-
них коридорів та транспортування енергоносіїв з Прикаспійського регіо-
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ну тощо (с. 275-285).
Шостий і сьомий розділи монографії в контексті запропонованої структури 

дослідження видаються дещо зайвими. За змістом шостий розділ багато в чому  
повторює попередній матеріал і, на думку рецензента, не додає принципово но- 
вого до розуміння досліджуваного предмету. Останній сьомий розділ 
“Україна і світова морська політика”, точніше, окремі його положення та ви-
сновки, за логікою роботи повинні були б стати частиною пункту 5.3 п’ятого 
розділу. Сподіваємося, що шановні автори проведуть окреме ґрунтовне до-
слідження з цієї, без сумніву, перспективної проблематики. 

На завершення можна сказати, що в Україні з’явилося глибоке дослі-
дження з проблем геополітики нашої держави, що стало серйозним досяг-
ненням вітчизняної політичної науки і, водночас, має практичне значення 
для вироблення зовнішньої і безпекової політики.
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“Буковинська партнерська агенція” (БПА) - неприбуткова громадська органі-
зація, легалізована в місті Чернівці в серпні 1999 року. Засновники – представ-
ники бізнесу, банківської справи, засобів масової інформації – у 1998 році були 
учасниками програми “Громадські зв’язки” в штаті Мейн, США, що стало по-
штовхом для створення організації. Стратегічним напрямком діяльності Агенції 
була вибрана модель громадського територіального розвитку, успішно застосо-
вана у США та, після початку ринкових трансформацій, у Польщі.

Основними завданнями БПА, як визначено в її Статуті, є сприяння: розвитку 
територіальних громад, соціально-орієнтованому індивідуальному, малому та 
середньому підприємництву; усвідомленню та вирішенню проблем функціону-
вання та життєдіяльності громади у гармонії з навколишнім середовищем; ефек-
тивному і повному використанню природних та людських ресурсів в інтересах 
громадського розвитку; регіональним засобам масової інформації, як невід’єм-
ній складовій громади, в об’єктивному та неупередженому інформуванні грома-
дян; вільному доступу громадян до інформації, зокрема з питань прав людини, 
соціальних прав та обов’язків, правових відносин в галузі підприємництва.

БПА самостійно та у коаліції з партнерами реалізувала проекти: “Промоція 
концепції громадського економічного розвитку на Буковині”, “Буковина-2002: 
поширення нової “раціональної” філософії міжетнічної співпраці в поліетнічній 
громаді”, “Місцева влада - інструмент реалізації громадських ініціатив розвитку 
регіону “Черемош-Сирет”, “Буковина – Мазовія: інформаційний міст”, “Мережа 
партнерства – 2003”, “Цикл виїзних консультацій з правових питань за участю 
фахівців, які надавали консультації румунською мовою у населених пунктах 
компактного проживання румунської громади Чернівецької області”, “PR-тре-
нінг для неурядових організацій Чернівецької області”, “Механізми соціальних 
інвестицій”, “Впровадження інноваційного механізму визначення пріоритетних 
соціальних проблем територіальної громади міста Чернівці”, “Мережа партнер-
ства – 2004”, “Кризовий міграційний центр”, “Комплексна модель зменшення не-
гативного впливу трудової міграції”, “Мережа партнерства – 2005”, “Влада – гро-
мада: хто кому служить?”, “Міст з минулого у майбутнє”, “Люди та влада: діалог 
через медіа”, “Менеджмент розвитку громад”, “Vox populi: суспільний діалог для 
розвитку громад”.

Поточні проекти БПА: «Чи підвищують рівень життя громадян Чернівецької 
області місцеві програми транскордонної співпраці?», Регіональне партнерство 
у Східній Європі», «Поцілунок гір».

Донори БПА: Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні, 
Карпатський Фонд, Міжнародний Фонд “Відродження”, Фрідом Гауз і Польсько-
Американо-Українська Ініціатива Співпраці (ПАУСІ), Світовий Банк, Асоціація 
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підтримки громадських ініціатив “Ковчег”, Голландський єврейський гумані-
тарний фонд, Фонд Євразія, Програма мережі громадської активності (UCAN) 
Інституту сталих спільнот (ISC), Вестмінстерський Фонд за демократію, Фонд 
Стефана Баторія, інші національні та міжнародні фонди, приватні особи.

БПА активно співпрацює з органами місцевого самоврядування, органами 
виконавчої влади, широким колом громадських організацій, представниками 
малого і середнього підприємництва, засобами масової інформації.

За час діяльності організація провела більше 50 круглих столів, семінарів, кон-
ференцій та тренінгів, більше 35 громадських слухань, засідань експертів, опи-
тувань фокусних груп, створила 15 тематичних телевізійних та радіопрограм, 
3 документальні відеофільми, 2 спеціалізовані інтернет сторінки, організувала 
торгові місії буковинських підприємців до Польщі та польських підприємців до 
Чернівців, виконала ряд масштабних соціологічних досліджень пріоритетних 
проблем місцевих громад, здійснила видання низки збірників, посібників та ме-
тодичних матеріалів з питань місцевого самоврядування, оптимального вико-
ристання місцевих ресурсів, виборчих симпатій.

З 2005 року при БПА діє медіа-клуб “Незалежний сектор”, а з 2006 року – не-
залежний аналітичний центр «Інститут Йозефа Шумпетера».

З 2002 року БПА – член Асоціації громадських організацій СНД та Балтії по 
запобіганню конфліктів. З 2006 року БПА – член Мережі Євроатлантичних клу-
бів Інституту Євроатлантичного Співробітництва.

     Голова БПА – Арсеній Анциперов
     Директор БПА – Володимир Зав’ялов

Вулиця Нікітіна 2, 3-ій поверх, Чернівці 58000 Україна
Телефон / факс: +380-372-573034
Електронна пошта: bpa@poshta.org.ua
Інтернет-сторінка: www.bpa.org.ua
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