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ВСТУПНЕ СЛОВО

Представляємо до вашої уваги, Читачу, збірник матеріалів Пер-
шої науково-практичної конференції (Чернівці, квітень 2015 р.) з 
проблем комунікації та дискомунікації в умовах розвитку суча-
сного ІС. Усім нам зрозуміло, що без інноваційної, консолідуючої та 
відповідальної активності наших громадян у соцмережах не було 
би Революції Гідності.

У центрі уваги авторів тематика інформаційного протиборства 
в умовах гібридної війни РФ проти України, асиметричних викли-
ків та необхідності вироблення відповідної інформаційної страте-
гії і тактики на державному рівні. Сьогодні, як і колись, поступово 
“виринає” й актуалізується проблема ведення ефективних пропа-
гандистських кампаній. Ця тематика також досліджується у збір-
нику в контексті інформаційної політики держав-сусідів.

Однак, зауважимо і те, що далеко не усі тенденції у Мережі сьо-
годні спроможні нас заспокоїти. Тут чимало питань для критич-
но мислячих користувачів. Адже має домінувати, на наш погляд, 
іронічно-критична самооцінка, де немає місця марнотратству часу 
в інтернеті, певній вузьколобості мислення, споживчому погляду 
на світ, психологічній залежності від соцмереж, які досить часто 
сприймаються як різновид квазірелігії. Отже, як бачимо, нагальних 
питань у інформаційній сфері накопичилося більш ніж достатньо. 
І дискутувати, а почасти й вирішувати їх, судилося нам з вами Чи-
тачу.

Маю надію, що плідна наукова дискусія з актуальних проблем 
Комунікативістики продовжиться у тісному колі експертів та не-
байдужих користувачів під час Другої наукової конференції у Чер-
нівцях вже навесні майбутнього 2016 року.

Володимир Фісанов
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

УДК: 323.23                       © Володимир Фісанов
ІДЕОЛОГІЧНИЙ ФРЕЙМІНГ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Спочатку слід визначити саме поняття “фрейму”. Отже, фрейм – це та 
понятійна рамка, яка у комунікативному процесі застосовується для від-
несення якогось конкретного випадку або ситуації до вже відомої катего-
рії. Коротше кажучи, фрейм (а відтак і процес фреймінгу) пропонує про-
сту і зрозумілу понятійну інтерпретацію якоїсь обраної теми чи події. А 
ідеологічний дискурс передбачає інтерпретацію фактів за допомогою го-
тових фреймів, заданих рамок.

Яскравим прикладом подібного ідеологічного фреймінгу є те як за до-
помогою традиційного стереотипу радянської доби російською пропаган-
дою формується сучасний фрейм «Київська хунта». Ланцюжок такий –
«Хунта чорних полковників в Греції», «Хунта Піночета», «Київська хун-
та». До речі, Піночет, на мою думку, був би дуже здивований, якби взнав 
що до “хунтистів” зарахували Яценюка з Турчиновим. Щоправда, сьогод-
ні мем «хунта» вже майже не застосовуються російською пропагандою.

Варто тут трохи “поринути” в історію. Ще раз зазначу, що ідеологія за 
наших умов (якою б привабливою вона не була навіть в умовах воєнно-
політичного конфлікту) все-таки має більш негативне забарвлення, ніж 
позитивне. У демократичному соціумі вона має сприйматися переважно 
зі знаком мінус.

Засновниками нової науки в кінці XVIII – на поч.ХІХ ст. виступали Ан-
туан де Трасі та відомий філософ Етьєн де Кондільяк, які намагалися ство-
рити науку про загальні принципи формування ідей і основи людського 
знання на догоду Наполеону. Однак він іронічно поставився до “ідеоло-
гії”, вважаючи її теорією спотворення реальності, за допомогою якої на-
магаються втиснути дійсність у каркас із “вірних” установок. Тим не менш 
у сучасних умовах важливою складовою пропагандистської протидії ро-
сійській пропаганді є вироблення в Україні дієвої асиметричної інформа-
ційної стратегії, яка потребує ретельної підготовки. 

Одним з елементів такої стратегії є адекватна оцінка намірів і дій су-
перника. Наведемо тут дослідження проведене КМІС з «Індексу резуль-
тативності російської пропаганди». Методом інтерв’ю у березні 2015 р. 
було опитано 2013 респондентів у 108 населених пунктах. Мета полягала 
у визначенні ефективності нашої “контрпропаганди”, а лакмусом тут мо-
гло бути лише зниження результативності російської пропаганди.  Най-
сильніше вона (крім Донбасу) впливає на жителів Харківської (індекс 
РРП = 50) та Одеській області (індекс РРП = 43). На Донбасі цей показник 
РРП = 46, але він значно менший ніж рік тому. Дещо краща ситуація у 
Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях 
(індекс РРП = 28-29). Для порівняння на Заході України він не перевищує 
12. У Києві ситуація не відрізняється від інших територій Півночі та Цен-
тру України (індекс РРП = 19) [1]. Отже, на Південному Сході люди ще жи-
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вуть ілюзіями, тоді як Донбас поступово прозріває. 
У цьому контексті зупинюся на міфі «Русского мира». Коли я говорив 

в лекціях, що Одеський університет за царських часів називався Новоро-
сійським, студенти дуже дивувалися. Але було саме так. І слід виходити 
з того як було насправді. Проте, протидіяти сучасному надуманому кон-
цепту «Русского мира» при бажанні достатньо просто. Адже реальний, 
традиційний «Русский мир» майже весь загинув у вирі революції 1917 р. і 
подальшої громадянської війни. Пошлюся тут хоча б на непересічне дже-
рело – щоденник відомого полковника Дроздовського, який описав рейд 
дроздовців по Бесарабії, Півдню України і Північному Кавказу. Гіркін – це 
лише небезпечний ряжений і нащадки чекістів, які розстріляли і знищили 
тоді «Русский мир» не вправі сьогодні “відроджувати” те, що вже по суті 
неможливо відродити у традиційному значенні. У випадку з «Русским ми-
ром» ми маємо справу з нав’язаним ззовні досить часто спотвореним ро-
ками авторитаризму “колективним несвідомим”, яке, зазвичай, затушовує 
реальний стан суспільства для певних груп людей [3, с.57], хоча й познача-
ється добре фреймованими, але ілюзорними уявленнями.

В українському соціумі сьогодні нагальною є проблема – як протиді-
яти розгалуженій російській пропаганді, що протиставити не просто ін-
формаційній, а психоінформаційній війні. В Нью-Йорку на білбордах роз-
міщується інформація російських агентств. Мета полягає у тому, щоби за-
діяти різнопланові види інформаційних атак, впливаючи на свідомість за-
хідного обивателя, дезорієнтуючи його, щоби він вже не шукав “правди” 
і не спроможний був віддати перевагу жодному інформпотоку. Саме так 
формується неправдива, “інформаційно” сконструйована картина трен-
дів, доповнених активним троллінгом. Усе це складається у псевдоплюра-
лістичну інформаційну мозаїку (коли можливе усе). А значить будь-яка 
неправдива інформація має право на існування і вповні може бути взя-
та до уваги.

У сучасному психоінформаційному протиборстві важливого значен-
ня набуває методика “рефлексивного управління”, коли, до прикладу, сусі-
дам будь-якого авторитарного режиму доводиться лише гадати про його 
тактику і справжні наміри. І коли суперник домагається, щоби демократії 
охопив страх в умовах невизначеності, то мета майже досягнута: адже за 
таких умов вряд чи можливо відразу відповісти на провокації. Саме так 
слід трактувати “несподівані” польоти російських літаків у повітряному 
просторі сусідніх держав НАТО. Щодо самої теорії “рефлексивного управ-
ління” відзначу таке. У ра-дянські часи концепція “рефлексивного управ-
ління” піддавалася ретельному науковому вивченню. Очолював наукову 
групу Володимир Лефевр (сьогодні вчений працює у Штатах). Він опису-
вав його у рамках логіки рефлексивної гри. На початку двотисячних Ін-
ститут психології РАН два рази на рік видавав журнал, присвячений цьо-
му феномену. Як писав В.Лефевр, можуть існувати об’єктивні формаль-
ні правила “оперування” такими моральними поняттями як добро і зло, 
не менш універсальні, ніж для понять істина і хибне у формальній логіці. 
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“Наша інтуїція допомогла нам прозріти і побачити алгебру логіки; тепер 
ми намагаємось побачити алгебру совісті” [2, с.2]. 

Отже, повертаючись до практичних завдань налаштування інформа-
ційної роботи в умовах гібридної війни, зауважимо таке. Ми можемо про-
тиставити російському пропагандистському наступу лише певну адек-
ватну, більш правдиву “рамку/фрейм” інтерпретації подій, а також роз-
маїтість думок і голосів сучасного українського соціуму, які у підсум-
ку мають перемогти одноманітну й односпрямовану пропаганду зі Схо-
ду. В України є сьогодні лише 5-7 років часу, щоби, спираючись на влас-
ний інтелектуальний потенціал (з матеріальним вливанням 70-100 млн. 
доларів), розробити ефективну модель культурно-інформаційної про-
тидії, зокрема у вигляді блискавичних і більш системних асиметричних 
атак у декількох життєво важливих точках політичного, безпекового і 
ментально-психологічного протистояння. 
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УДК: 327.5+351.746.1        © Євгенія Макаренко

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА У ВИМІРІ 
КОНФЛІКТНОСТІ СУЧАСНОГО СВІТУ

Глобальна безпека як фактор міжнародних відносин, вплив якого має 
універсальний характер і враховується як в діяльності міжнародного 
співтовариства, так і в зовнішній політиці окремих держав, призводить до 
трансформації самої сутності проблеми безпеки після закінчення «холод-
ної війни» і розпаду біполярної міжнародної системи, до поведінки між-
народних акторів, зумовлюючи концептуальний і приладний перегляд 
принципів функціонування міжнародних та національних інститутів, що 
відповідають за глобальну безпеку, а також врахування в нових доктри-
нах міжнародної безпеки інформаційної складової. Конфліктогенність 
глобальних інформаційних процесів викликає появу нових диспропорцій 
в міжнародній системі: на основі інформаційних факторів з’явилася про-
блема інформаційної асиметрії між розвиненими і країнами, що розвива-
ються.

До сучасних реалій під впливом подвійного використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій, технологій маніпулювання масовою 
свідомістю, формування викривленого інформаційного поля, деструктив-
ного використання соціальних комунікацій, невизначеності правового 
регулювання інформаційної безпеки, інформаційного тероризму відно-
сять і якісно нове бачення архітектури міжнародної безпеки [1;3;6]. Кон-
цептуальне бачення «м’якої сили» в геополітичному контексті характери-
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зується визнанням пріоритетності «м’якого домінування» на противагу 
застосуванню «жорстких» засобів впливу на міждержавні відносини.

Наукові теорії зарубіжних і вітчизняних дослідників, свідчать, що змі-
ни в усіх сферах міжнародного співробітництва з урахуванням глобаль-
ного розвитку є відображенням нових закономірностей формування су-
часної світової системи і використанням інновацій у міжнародній взаємо-
дії. Концепція «м'якої сили» вперше була сформульована американським 
політологом Дж.Наєм у розробці зовнішньополітичної стратегії США, що 
змінила класичне розуміння «балансу сил». Ідея про глобальне доміну-
вання США не тільки за показниками військової сили й економічної по-
тужності, але й за параметрами «м’якого» (несилового впливу) на між-
народні відносини була адресована як адміністрації Дж.Буша-старшого, 
так і теоретикам наукової школи «політичного реалізму», яким, на думку 
Дж.Ная, слід було б відмовитися від абсолютизації ролі «жорсткої сили» у 
світовій політиці в умовах завершення біполярної конфронтації і досяга-
ти переваг через механізми узгодження зовнішньополітичних акцій і за-
лучення до співпраці міжнародних акторів з урахуванням спільних цін-
ностей [5; 7; 13]. Водночас у зарубіжній політологічній літературі відбува-
ються гострі дискусії про концептуальний і практично-політичний зміст 
поняття «м’яка сила» і його трансформацію в поняття «розумної сили». 
Концепт «розумної сили», з точки зору Дж.Ная, розглядається як син-
тез двох понять – «жорсткої» і «м’якої» сили, що передбачає раціональ-
ний розподіл наявних ресурсів між цими двома категоріями. Перспекти-
ва стратегії «розумної сили», вважає Дж.Най, відображає еволюцію «сило-
вих» відносин у світовій політиці, свідчить, що реалії цієї політики суттє-
во змінюють міжнародну взаємодію [14].

Теоретичні та прикладні аспекти міжнародної інформаційної безпеки 
знаходять якісне вираження у типології, яка включає власне інформаційні 
конфлікти (інформаційно-пропагандистські, інформаційно-психологічні, 
інформаційно-комунікативні), мережеві конфлікти (кіберконфлікти і кон-
флікти з використанням соціальних мереж), інтегровані (гібридні) кон-
флікти, організаційні (конструктивно-дієві) конфлікти [8].

Власне інформаційні конфлікти передбачають, з одного боку, створен-
ня системи захисту проти будь-якого виду інформаційної зброї, що обу-
мовлює об’єктивні переваги в потенційній інформаційній війні, а, з друго-
го боку, використання системи жорсткого контролю над інформаційними 
озброєннями супротивника на підставі міжнародних документів з інфор-
маційної безпеки. Обгрунтування таких конфліктів викладено у відомому 
дослідженні Дж. Ная і В. Оуенса «America's Information edge strategy and 
force planning» (1996 р.), в якому підкреслюється домінуюча роль США в 
інформаційній революції, тобто у використанні надважливих засобів ко-
мунікації та інформаційних технологій (супутникового спостереження, 
прямої комунікації, швидкісних комп'ютерів, унікальних можливостей в 
інтегруванні складних інформаційних систем), в політиці стримування і 
нейтралізації традиційних військових загроз і нових видів озброєнь.
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На основі запропонованої стратегії у військовій доктрині збройних 
сил США в кінці ХХ і на перспективу XXI століття визначені дві скла-
дові театру воєнних дій – традиційний фізичний простір і кіберпростір, 
основними об’єктами якого є інформаційна інфраструктура і психологіч-
на сфера потенційного супротивника. Сьогодні експерти США відзнача-
ють, що стратегія інформаційної безпеки в контексті геополітичних ін-
тересів Америки полягає у створенні моделі «інформаційної парасольки», 
тобто співпраці з союзними державами на основі обміну інформацією різ-
ного характеру задля попередження регіональних конфліктів та протидії 
новим загрозам глобального масштабу [9;15].

Мережеві конфлікти, практичне втілення яких реалізується в інфор-
маційних операціях проти інфраструктури, електронних мас-медіа, сис-
тем формування громадської думки, в жорсткому контролі національно-
го інформаційного поля, в заміні і винесенні інформаційного простору за 
межі національної території за допомогою технологій Інтернету і ство-
ренні нової інформаційної реальності для національної і світової спільно-
ти. Так, під час операції «Союзницька сила» у відповідь на бомбардування 
інфраструктури Югославії сербські хакери заблокували офіційний сервер 
НАТО, інші військові та урядові сайти країн-членів альянсу повідомлен-
нями з макровірусами, що підтвердило прогнози про перенесення вій-
ськових операцій в кіберпростір на рівень інформаційного протиборства.

До мережевих конфліктів відносять і протиборство світової спільноти 
c міжнародною організованою злочинністю і терористичними угрупован-
нями, що здатні контролювати хід політичних, економічних, суспільних і 
навіть цивілізаційних процесів. Можливість такого конфлікту передбаче-
на в аналітичному дослідженні Національної розвідувальної ради США 
«Mapping the global future» – 2020 в сценарії «Цикл страху», який є най-
більш песимістичним сценарієм майбутнього. До такого конфлікту можна 
віднести акції секти «Аум Сінрікьо», яка працювала над створенням елек-
тромагнітних імпульсних «гармат», щоб вивести з ладу комп’ютерні сис-
теми, проводила експерименти зі створення нових небезпечних мереже-
вих вірусів, а також залучала нових прихильників своєї секти з викорис-
танням Інтернету.

На початку ХХІ століття заявила про себе організація «Група арабсько-
го електронного джихаду», яка збиралася знищити всі ізраїльські та аме-
риканські інтернет-сайти, а також всі інші сайти, які не відповідають іде-
ологічним і релігійним установкам організації. Активісти організації «Ха-
мас» також координують діяльність бойових угруповань у секторі Газа і 
на західному березі річки Йордан, підтримуючи з ними зв’язок електро-
нною поштою або в Інтернет-чатах, що дозволяє зменшувати витрати на 
зв’язок і утруднює боротьбу з кібертероризмом [6;11].

У цьому контексті актуальним стало розміщення Центром страте-
гічних антитерористичних комунікацій при Державному департаменті 
США в соціальних мережах ролика «Think Again Turn Away» (2014) з ме-
тою протиборства з пропагандою екстремізму. Для мережевих конфліктів 
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ХХІ століття «Арабська весна» (2011), «WikiLeaks» (2011-2012), «Е. Сноу-
ден »(2013-2014),« Фейки агресії РФ проти України» (2014-2015) характер-
не використання соціальних медіа платформ, спрямованих на маніпуля-
ції масовою свідомістю для виправдання протиправних військових кон-
фліктів [10; 16].

Інтегровані (гібридні) конфлікти передбачають створення значної пе-
реваги в наступальних видах озброєнь для знешкодження систем захисту 
держави-супротивника засобами інформаційного впливу. Практичне вті-
лення інтегрованого конфлікту спостерігається в інформаційній опера-
ції «Союзницька сила» (1999.), яка була здійснена проти Югославії. Біль-
шість експертів вважають, що інтегровані конфлікти характеризуються 
безпрецедентною за масштабами системою управління інформаційними 
потоками для проведення військових операцій, проведенням масованих 
пропагандистських кампаній з широким спектром інформаційних мето-
дик (від технологій PR для формування сприятливої світової громадської 
думки, вибіркового інформування з заданим ефектом сприйняття медіа 
та інтернет -контенту до всебічної дискредитації політики противника, 
а також відвертої дезінформації світової громадськості), спрямованим 
інформаційно-психологічним впливом, потужним використанням Інтер-
нету для модифікації національного інформаційного простору та контр-
олю за інфоінфраструктурою. Нові стратегії і тактика проведення інфор-
маційних операцій, продемонстровані на Балканах, були застосовані різ-
ними міжнародними акторами в конфліктах на Близькому Сході, в Афга-
ністані, на пострадянському просторі в Грузії, в Україні, Молдові, що свід-
чить про необхідність міжнародного вирішення проблеми інформаційної 
безпеки та прийняття відповідних документів на рівні ООН [3].

Організаційні конфлікти передбачають використання можливос-
тей інформаційних озброєнь на окремих територіях з метою організа-
ції внутрішнього конфлікту між опозиційними силами (політичні, се-
паратистські, міжнаціональні конфлікти) і трансформації національно-
го управління. Практичне втілення організаційного конфлікту просте-
жується в операції «Perestroika» (1980- 1990 рр.), яка вплинула на ідео-
логічні та управлінські основи колишнього СРСР, сприяла утверджен-
ню незалежності пострадянських держав і встановленню західної моде-
лі демократії в нових суверенних державах Центральної та Східної Єв-
ропи. Відомі також інформаційні впливи в організаційних конфліктах 
на Гаїті, в Афганістані, Індії, Індонезії, Африці, на Близькому Сході, в Гру-
зії, Молдові, на сьогодні в Україні. У рамках міжнародної антитерорис-
тичної операції «Помста» (Афганістан, 2001) США мали намір нейтра-
лізувати і знищити всю терористичну мережу, яка загрожувала Амери-
ці та іншим країнам цивілізованого світу, і переконати певні режими, 
що підтримують політику тероризму в тому, що така стратегія не відпо-
відає їх власним національним інтересам. Інформаційна війна проти ре-
жиму Талібан включала проведення психологічної операції в інформа-
ційному просторі Афганістану з одночасним блокуванням національ-
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них радіостанцій, поширенням пропагандистських матеріалів з уривками 
з Корану, розрахованими на протидію закликів до джихаду і формуван-
ня в суспільній свідомості відчуття невідворотної перемоги антитерорис-
тичного альянсу і необхідності зміни системи управління в країні [2;6].

За допомогою організаційної зброї, як вважають експерти, здійснюєть-
ся і нинішній конфлікт Росії проти України з метою «спрямувати політи-
ку країни в стратегічно глухий кут, зруйнувати економіку, загальмувати 
діяльність оборонної промисловості, дискредитувати зростання суспіль-
ної самосвідомості, спотворити основи національної культури, створити 
серед частини населення мотивацію нестабільності та протидії європей-
ському вибору політикуму та громадянського суспільства України» [12; 
17].

Відтак міжнародна інформаційна безпека у вимірі конфліктності су-
часного світу обумовлюється стратегічною спрямованістю інформацій-
них озброєнь проти критично важливих структур життєдіяльності та 
функціонування міжнародного співтовариства, визнанням інформацій-
них озброєнь як нового виду зброї масового ураження, катастрофічного 
за наслідками свого застосування, необхідністю створення міжнародно-
го механізму протидії та попередження глобальних інформаційних війн в 
рамках політичної компетенції міжнародних і регіональних організацій з 
проблем безпеки та оборони, політичних рішень на національному рівні.
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Рена Марутян
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ 
СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ:

ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ
Сучасна держава неможлива без розвиненої системи державного уп-

равління ефективність якої багато в чому визначається прийняттям і реа-
лізацією управлінських рішень, заснованих на використанні сучасних ін-
формаційних і комунікаційних технологій. Відповідно одержання, аналіз 
й ефективне використання інформації – найважливіша умова ефектив-
ного забезпечення державної політики у всіх сферах життя суспільства.
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Інформаційно-аналітичне забезпечення політики національної безпе-
ки – це цілеспрямований, специфічний і безупинний процес збору, аналі-
зу, збереження і представлення суб’єктам національної безпеки інформа-
ції, здійснюваний спеціально створеними інститутами, органами, служ-
бами суспільства і держави. Це специфічна діяльність, за допомогою якої 
досягається і підтримується необхідний стан національної безпеки. Все 
це має сприяти підвищенню ефективності діяльності системи забезпечен-
ня національної безпеки, тобто досягненню цілей національної безпеки. 
Компонентами процесу інформаційно-аналітичного забезпечення полі-
тики національної безпеки виступають: аналіз, моделювання, експертиза, 
прогнозування, діагностика, інформаційно-аналітичний моніторинг, си-
туаційне управління. Інформаційно-аналітичне забезпечення національ-
ної безпеки зводиться до того, щоб суб’єкти забезпечення національної 
безпеки вчасно одержували потрібну їм достовірну і повну інформацію 
про реалізацію національних інтересів і загрози їм у необхідній і достат-
ній кількості і зручній формі. Інформаційно-аналітичні дослідження у ба-
гатьох країнах світу є основою для прийняття стратегічних рішень вищим 
політичним керівництвом, що визначають головні напрями розвитку дер-
жави. Удосконалення системи інформаційного забезпечення політики на-
ціональної безпеки України потребує цілеспрямованого вивчення зару-
біжного досвіду організації і проведення даного типу діяльності. Провід-
ні держави світу докладають потужні зусилля для створення високоефек-
тивного механізму підготовки, прийняття та просування рішень з ключо-
вих питань зовнішньої політики та політики у сфері безпеки і оборони. 
Такі механізми, зазвичай, мають колегіальний характер із залученням ба-
гатьох суб’єктів і спираються як на аналітичні розробки, так і на ґрунтов-
ну наукову експертизу.

Досвід США. Система інформаційного забезпечення політики націо-
нальної безпеки США традиційно складається з державного сектору, тоб-
то аналітичних структур при органах державної влади та недержавного 
сектору, представленого дослідними інститутами та фабриками думок. 
Всього, у рейтингу світових аналітичних центрів за 2014 рік шість з деся-
ти перших місць належать аналітичним центрам США, ця країна займає 
перше місце за кількістю таких центрів, а саме – 1830 аналітичних центрів.

Серед державних аналітичних центрів особливе місце у сфері інфор-
маційного забезпечення прийняття державно-управлінських рішень у 
сфері національної безпеки займає розвідувальне співтовариство (РС) 
США. Воно забезпечує найважливішою інформацією структури, відпові-
дальні за дипломатичну і військову галузі, забезпечення правопорядку та 
захисту навколишнього середовища. У діяльності цього співтовариства 
присутня так звана конкретна адресність інформації та безпосереднє її 
використання при ухвалення державно-управлінських рішень. 

Утримання інформаційної переваги на міжнародній арені досягається 
за рахунок відстеження ситуації в глобальному масштабі, постійного ви-
явлення можливостей для просування інтересів США, а також викорис-
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тання комплексних розвідувальних можливостей щодо збору та оброб-
ки інформації для своєчасного попередження про загрози США, ведення 
аналітичної роботи в інтересах забезпечення політичного курсу країни та 
діяльності збройних сил, надання розвідувальних відомостей в кризових 
ситуаціях в масштабі часу, близькому до реального. 

Одна з найвпливовіших організацій розвідувального співтовариства 
США – Національна рада з розвідки (НСР, National Intelligence Council, 
NIC). Основним завданням і головною метою діяльності НСР є підготовка 
для президента, вищого політичного і військового керівництва США так 
званих Оцінок Національної розвідки (ОНР, National Intelligence Estimates, 
NIEs). Ці ОНР є не стільки оперативними документами, що містять поточ-
ну розвідувальну інформацію, отриману від шістнадцяти агентств і ор-
ганізацій РС США, скільки аналітичними матеріалами з оцінки ймовір-
ності того чи іншого сценарного розвитку даної ситуації, події або яви-
ща, що вивчається. Зазвичай ОНР містять також середньостроковий та/
або довгостроковий аналіз основних тенденцій розвитку проблемної си-
туації. При цьому використовується найбільш широкий спектр вихідних 
даних – зовсім не обов’язково розвідувального змісту. Таким чином, ОНР 
оперує «найбільш авторитетними офіційними письмовими джерелами», 
на яких будується міжнародна політика США в середньостроковій і дов-
гостроковій перспективі. Проекти НСР 2010, 2015 та їх підсумкові доку-
менти – звіти «Глобальні тенденції 2010, 2015» є, по суті, узагальненими 
спадкоємцями цих ОНР. Як і всім спадкоємцям, їм притаманні певні пе-
реваги і недоліки. Тому для їх адекватного розуміння необхідно врахову-
вати і відповідні обставини.

При виробленні та формуванні зовнішньої політики та безпеки США 
важливим чинником було створення недержавних науково-дослідних і 
аналітичних центрів – американських «фабрик думки». Аналітичні цен-
три, найбільш впливові при формуванні зовнішньої політики США, ба-
зуються в м. Вашингтон. Сьогодні можна виокремити кілька центрів, у 
тому числі Фонд Карнегі, РЕНД і нью-йоркська Рада з міжнародних від-
носин, Інститут Брукінгса, Центр стратегічних і міжнародних досліджень, 
Інститут американського підприємництва (має тісні зв’язки з діловими 
колами), Інститут політичних досліджень (відомий своїми ліберальними 
поглядами) і фонд «Спадщина» (відомий своїми консервативними погля-
дами). Кожен з цих інститутів та їх компаньйонів має власну спеціаліза-
цію або нішу. Одні ототожнюються з тією чи іншою частиною політично-
го сектора, інші намагаються бути двопартійним або просто позапартій-
ними. Одні орієнтуються на публікації, прагнучи, аби діяльність їхніх на-
укових співробітників висвітлювалася в засобах масової інформації, інші 
прагнуть впливати на діючу адміністрацію. Ці центри мають можливість 
прямо або опосередковано впливати на владу, а також виконують освітню 
функцію по відношенню або до широкої громадськості, або до еліт.

Європейські країни у організації інформаційного забезпечення політи-
ки національної безпеки не покладаються на окремі міністерства і агенції, 



18

а застосовують більш інтегративні підходи. Так у Нідерландах з 2004-2006 
рр. кожне міністерство і відомство, без будь-яких табу і обмежень, розро-
бляло свою низку небезпек, виходячи з власного бачення порушеної про-
блеми. При цьому поставало важливе завдання подолати суб’єктивність 
кожної державної структури, вибудувати пріоритети і визнати за яких 
умов і саме які інтереси стають домінуючими. Мозковий центр (Гаазський 
центр стратегічних досліджень) виступав координатором усього цього 
процесу і за два роки проаналізував 25 стратегій. 

Значну роль на підготовчому етапі стратегічних державно-управ-
лінських рішень у сфері національної безпеки також як й у США у євро-
пейських країнах відіграють авторитетні незалежні мозкові центри (так 
звані “think tank”). На запрошення відповідних урядових структур на по-
чатковому етапі вони здійснюють аналіз ситуації, що склалася в секторі 
безпеки, надають попередні рекомендації. Після цього створюються спеці-
альні робочі групи з розробки першого варіанту документа [1]. 

Окремо від американської та європейської моделей інформаційно-
аналітичного забезпечення національної безпеки слід розглядати досвід 
таких країн як Китай та Росія. Так у Китаї створена потужна державна 
система інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері безпеки. Ядром 
системи є Дослідне бюро при Держраді КНР і Системно-аналітичний центр 
Міністерства державної безпеки. Сім китайських експертно-аналітичних 
центрів увійшли у рейтинг 150 кращих у згаданому вже дослідженні 2014 
року. У Росії 21 січня 2011, Указом Президента Російської Федерації ство-
рено Наукову раду при Раді Безпеки Російської Федерації, а 1 грудня 2014 
року у РФ відкрився Національний центр управління обороною Росій-
ської Федерації – військова структура в підпорядкуванні Генерального 
штабу збройних сил Російської Федерації що створена для виконання ін-
формаційних і координаційних завдань із забезпечення національної без-
пеки. Центр став частиною системи стратегічного управління національ-
ною безпекою країни. Недержавна система інформаційно-аналітичного 
забезпечення національної безпеки в Росії розвинута слабко. Складність її 
функціонування зумовлена багатьма причинами, зокрема прийняттям 21 
листопада 2012 року Федерального закону про «іноземних агентів», який 
вимагає від всіх НКО, що одержують іноземне фінансування і які займа-
ються чимось, що украй туманно визначається як «політична діяльність», 
реєструватися як «організація, що виконує функції іноземного агента». 
Прийняття закону спричинило закриття багатьох аналітичних центрів, 
що займалися політичною аналітикою та консалтингом.

Підсумовуючи сказане вище, доходимо такого висновку, що зарубіж-
ний досвід засвідчує наявність різноманітних державних, напівдержавних 
і недержавних інформаційно-аналітичних структур, залучених до проце-
су розробки і прийняття державних рішень у сфері національної безпеки 
чого, на жаль, не вистачає сучасній Украйні, і особливо в умовах воєнно-
політичного конфлікту на Сході країни.
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КВАНТОВА КРИПТОГРАФІЯ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Попри значний розвиток криптографічних засобів захисту інформа-
ції, прийняття міжнародних та нових вітчизняних стандартів криптогра-
фічного захисту, які, здається, дозволяють користувачам відчувати впев-
неність у захисті конфіденційності інформації, існує ряд загроз, які, згідно 
прогнозам аналітиків, набудуть актуальності в найближчому майбутньо-
му. Це загрози з боку квантового комп’ютингу, сучасної науки, яка стрім-
ко розвивається. Вона ґрунтується на здобутках квантової механіки, яка 
завжди вважалася чисто теоретичною наукою, і застосовувалася до явищ 
мікросвіту. 

Останні здобутки мікроелектроніки, які дозволяють впроваджувати 
технологічні процеси на рівні 10 нм, що вже тільки в 100 разів більше за 
розміри атома, змусять в недалекому майбутньому враховувати квантові 
ефекти під час проектування комп’ютерної техніки. 

Окрім врахування квантових ефектів у технологічних процесах, над-
звичайної популярності набувають методи квантової інформатики, науки, 
яка використовує носії на основі квантових ефектів для обробки інфор-
мації. Особливості цієї науки базуються на використанні квантових ефек-
тів як у способах обробки та зберігання інформації, так і в алгоритмічній 
базі, що приводить до розробки оригінальних, неможливих з точки зору 
класичного комп’ютингу, алгоритмів. Це стосується не тільки загальних 
способів обробки інформації, а й окремих розділів квантової інформати-
ки, одним з яких можна вважати квантову криптографію. 

В цій роботі розглянуто основні ідеї (квантовомеханічні, алгоритмічні 
та технологічні), які лежать в основі цієї новітньої науки, підсумовано здо-
бутки та окреслено перспективи її розвитку.

Основні ідеї та здобутки квантової криптографії. Вперше викорис-
тання квантових ефектів для захисту інформації було зроблено в кінці 
60-х років минулого століття в роботі аспіранта КАЛТЕХ Стівена Візне-
ра, яку тоді відхилили в редакції, а опублікували лише 1983 року [1]. В 
ній автор запропонував впровадити в кожну банкноту пастки для фото-
нів та забезпечити “квантовий” номер купюри, який неможливо підро-
бити. Ідея надовго випереджала свій час, оскільки ні пристроїв, ані тех-
нологій для її реалізації тоді не передбачалося. Вона набула актуальнос-
ті лише згодом, коли почала розвиватися квантова інформатика. У 1981 
році лауреат Нобелівської премії Річард Фейнман запропонував ідею ви-
користання особливостей квантових явищ для потреб обчислюваль-
ної техніки та розробив першу модель квантового комп’ютера [2]. У 
1984 році Чарлз Беннетт та Жіль Брассар запропонували перший реаль-
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ний протокол квантового розподілу криптографічних ключів на осно-
ві поляризованих фотонів, який отримав назву ВВ84 [3]. Вважається, що 
ці три роботи й складають ідеологічні засади квантового комп’ютингу. 

В основі будь-якого квантового комп’ютера лежать основні закони 
квантової механіки: принцип суперпозиції та явище квантової заплутанос-
ті. Перший надає змогу значної економії регістрів пам’яті, оскільки в ре-
гістрі з N квантових бітів (кубітів) можна розмістити 2N двійкових пред-
ставлень чисел. Наприклад, для розміщення усього ключового простору 
алгоритму AES-128 необхідно регістр пам’яті у 128 кубітів.

Квантова заплутаність дає можливість обчислення будь-якої функ-
ції одразу для всіх значень аргументу при однократній дії оператора цієї 
функції на квантовий регістр. Це явище отримало назву квантового при-
скорення обчислень. Використання вказаних переваг квантових обчислень 
дозволило створити ряд алгоритмів, які ми далі й розглянемо. 

Алгоритм Шора. У 1994 році Пітер Шор запропонував квантовий ал-
горитм факторизації великих цілих чисел, який дозволяє розкладати їх 
на прості множники майже так само швидко, як і перемножати [4]. Звіс-
но, реалізація цього алгоритму ставить під загрозу існування асиметрич-
ної криптографії. Алгоритм зводить задачу факторизації до знаходжен-
ня періоду функції типу y=ax mod N. Для знаходження періоду П. Шор 
використовує розроблене ним квантове перетворення Фур’є. За оцінка-
ми автора цей метод дозволяє розкласти на прості множники число N за 
час O(lg3N), використавши лише O(lg N) кубітів. Аналогічно можна вико-
ристати алгоритм Шора для розв’язку задачі дискретного логарифмуван-
ня. На початку 2000-х років дослідники компанії IBM реалізували цей ал-
горитм, розклавши число 15 на множники за допомогою лабораторного 
зразка квантового комп’ютера на семи кубітах.

Алгоритм Гровера. Цей алгоритм було опубліковано у 1996 році на 28 
симпозіумі з теоретичного комп’ютингу. Він дозволяє прискорити пошук 
у N½ разів порівняно з найкращими класичними алгоритмами (N – роз-
мірність масиву). Важливим є те, що масив повинен бути невпорядкова-
ним, оскільки по впорядкованому масиву класичний метод дихотомії де-
монструє швидкість O(lg N). Алгоритм має справу з деякою функцією, 
яка повертає одиницю при виконанні деякої умови (наприклад, при появі 
змістовного тексту при розшифруванні) і нуль в усіх інших випадках. Ді-
ючи оракулом, що реалізує цю функцію, на квантовий регістр в стані су-
перпозиції, ми можемо розрахувати значення функції для усіх значень ар-
гументу (наприклад, для усіх можливих ключів шифрування). Далі до ре-
гістру застосовують операції зміни знаку біля одиничних елементів та ін-
версії відносно середнього. Це приводить до отримання потрібного нам 
результату з великою ймовірністю [5].

Квантові протоколи узгодження криптографічного ключа. Сімейство 
протоколів складається з протоколу Беннетта-Брассара 1984 року (ВВ84), 
його модифікації В92 (Ч. Беннетт, 1992 р.) та протоколу Артура Екерта 
1991 року (Е91) на основі переплутаних пар. 
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Усі протоколи використовують квантовий канал зв’язку для узгоджен-
ня ключа, який можна використати для потокового шифрування. Для 
просіювання ключа та шифрування використовується відкритий канал 
зв’язку. Сьогодні створено систему квантового шифрування id 3100/3110 
Clavis Quantum Key Distribution System Швейцарської фірми id Quantique, 
яка може узгоджувати ключ на відстані до 100 км зі швидкістю до 1,5 Кб/
сек., підтримує протокол ВВ84 та має вбудований протокол просіюван-
ня ключа. 

Таким чином, сьогодні вважається, що основою квантової криптогра-
фії служить потоковий шифр Вернама та квантові протоколи узгоджен-
ня ключа.

Висновки. З усього наведеного вище можна зробити наступні висно-
вки: 1. Сьогодні квантові алгоритми створюють безпосередню загрозу для 
класичних криптографічних алгоритмів. Створення універсальних кван-
тових комп’ютерів призведе до їх компрометації. 2. Універсальні кванто-
ві комп’ютери поки що не створені. 3. Розроблено та випускаються комер-
ційні квантові комп’ютери фірми D-Wave, які призначено для розв’язку 
конкретних задач дискретної оптимізації. 4. Квантова криптографія на 
сьогодні ґрунтується на потокових алгоритмах шифрування та протоко-
лах квантового узгодження ключа.
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2010 р. – ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗМІ

За двадцять років після розпаду СРСР місцеві вибори на пострадян-
ському просторі стали вагомим фактором впливу на політичний процес 
і його демократизацію, активізацію участі громадян у політичному жит-
ті суспільства, легітимацію влади. Справедливі місцеві вибори є основою 
плюралістичної демократії в кожній країні. У п. 2 ст. 3 Європейської хар-
тії місцевого самоврядування зазначено, що проведення місцевих виборів 
є дуже важливим першим кроком на шляху до створення місцевого са-
моврядування як найважливішого елемента демократичного суспільства.
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Місцеві вибори в Україні 2010 р. були багато в чому унікальними: впер-
ше вибори до органів місцевого самоврядування були проведені окремо 
від парламентських, що дозволило винятково на них зосередитись як гро-
мадянам, так і політикам, журналістам та громадським активістам. Проте 
від попередніх їх відрізняли насамперед демократизація виборчого про-
цесу та перевага політичного розрахунку над демократичними принципа-
ми та процедурами.

Виборче законодавство, яке традиційно зазнало змін фактично у пе-
реддень початку кампанії, впровадило змішану систему виборів, новий 
принцип формування виборчих комісій і дозволило кандидатам балоту-
ватися без передвиборчих програм. Спостерігачі від громадських органі-
зацій згідно з внесеними змінами були прирівняні у правах із пересіч-
ними виборцями, що ускладнило можливості проведення повноцінного 
громадського спостереження, яким і займаються ЗМІ. Вирішальними для 
успіху на місцевих виборах 2010 р. стали серед інших чинників можли-
вість доступу до ЗМІ (електронних і друкованих, оскільки місцеві радіос-
танції та інтернет-медіа були найменш впливовими) та активна присут-
ність у медіа-просторі.

Серед низки рис місцевих виборів 2010 р., які істотно вплинули на ха-
рактер і результати виборчої кампанії та актуалізували певні тенденції у 
регіональній і національній політиці особливо відзначимо активність гро-
мадянського суспільства, хоча й без значного впливу та численні пору-
шення виборчого законодавства.

Проведення місцевих виборів регулюється Законом України «Про ви-
бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів» від 10 липня 2010 року № 2487-
VI [4], в якому діяльності ЗМІ присвячені наступні статті: Ст. 13. Публіч-
ність і відкритість виборчого процесу; Ст. 36. Висування кандидатів міс-
цевою організацією партії; Ст. 50. Загальний порядок використання засо-
бів масової інформації; Ст. 51. Порядок використання друкованих засо-
бів масової інформації; Ст52. Порядок використання електронних (ауді-
овізуальних) засобів масової інформації; Ст. 53. Обмеження щодо веден-
ня передвиборної агітації. Якщо перші дві наголошують на доступі ЗМІ 
до інформації та повідомленні їх про діяльність виборчих комісій, то ре-
шта – детально регламентують їх діяльність.

Експерти відзначили, що рівний доступ кандидатів до ЗМІ та 
об’єктивне висвітлення виборчої кампанії не були забезпечені на належ-
ному рівні. Так, оцінка рівності доступу кандидатів та партій до ЗМІ в 
Україні склала 4,39 за шкалою 1-7 (1 – всі мають рівний доступ, а 7 – мож-
ливості доступу до медіа є суттєво обмежені). Регіональний розріз: Захід 
– 4,12; Північ – 4,70; Центр – 3,89; Схід – 4,60; Південь – 4,70.

Оцінка рівня об’єктивності ЗМІ щодо висвітлення місцевих виборів 
склала 4,45 за шкалою 1-7 (1 – висвітлення цілком об’єктивне, а 7 – висвіт-
лення надзвичайно суб’єктивне). Регіональний розріз: Захід – 4,54; Північ 
– 4,28; Центр – 4,08; Схід – 4,51; Південь – 4,65 [2, c. 32-33].
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Суттєво вплинула на перебіг кампанії позиція медіа у виборчому про-
цесі, при оцінці якої варто враховувати, що, відповідно до чинного за-
конодавства, передвиборча агітація у ЗМІ фінансується з двох джерел 
– державного бюджету та виборчих фондів партій і кандидатів. Якщо 
за рахунок коштів державного бюджету всі учасники виборчого проце-
су отримали однакову кількість ефірного часу та газетних площ, то різ-
ні ресурсні можливості виборчих фондів стали причиною дисбалансу у 
медіа-підтримці різних сил.

Медіа-кампанії 2010 р., як і для виборів останніх років, традиційно 
були притаманні наступні риси. По-перше, більшість виборчих матеріа-
лів не можна вважати незалежними та незаангажованими, оскільки вони 
були замовлені штабами та кандидатами. По-друге, впливові в регіонах 
ЗМІ функціонували здебільшого за рахунок спонсорів, причетних до пев-
них політичних сил, що вплинуло на характер оприлюднених ними мате-
ріалів під час виборчої кампанії. По-третє, у багатьох регіонах традицій-
но незалежні ЗМІ переживали фінансові труднощі, що негативно вплину-
ло на їхню незалежність під час виборчої кампанії. По-четверте, відносну 
незалежність при висвітленні виборів демонстрували Інтернет-видання, 
однак їхні оцінки часто залежали від політичних преференцій власників. 
По-п’яте, як і під час попередніх виборів, були зафіксовані випадки ство-
рення ЗМІ на час кампаній з метою підтримки певного кандидата або пар-
тії. По-шосте, на місцевих виборах 2010 р. поширилася практика висуван-
ня редакторів і журналістів газет у кандидати.

Місцеві вибори – 2010 р. супроводжувалися безліччю порушень норм 
чинного законодавства щодо ЗМІ практично на всіх етапах виборчого 
процесу. Аналіз практики організації та проведення виборів щодо функ-
ціонування ЗМІ у різних областях дозволяє виокремити низку найчасті-
ших порушень [2]:

1. Окрім того, що Закон суттєво звужує доступ виборців до інфор-
мації про кандидатів на виборах, у деяких регіонах (Волинь, Донеччи-
на, Одещина) були системні порушення порядку розповсюдження агіта-
ційних матеріалів. В Одеській області більшість комісій порушували свої 
зобов’язання щодо розміщення матеріалів на інформаційних стендах, за-
вчасного повідомлення ЗМІ про час і місце проведення своїх засідань, а у 
випадку потрапляння представників медіа на засідання ТВК відмовляли-
ся надавати повну інформацію про перебіг виборчого процесу. Партійно-
політичні радіопередачі йшли в ефір у період з 9 години ранку до 5 вечора, 
коли більшість населення перебувала на роботі). На Вінничині відмовля-
ли надати приміщення для проведення прес-конференції Юлії Тимошен-
ко під різними приводами.

2. Використання адмінресурсу ПР та висвітлення цих заходів у контр-
ольованих ЗМІ. Наприклад, в Криму, насамперед – це використання бю-
джетних коштів як автономії (у Раді міністрів АРК всі грошові потоки 
контролювалися командою В. Джарти, яка прибула до автономії після при-
значення його главою кримського уряду (РІА «Новий регіон – Крим»)), 
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так і Держбюджету України, звідки в останні місяці перед виборами над-
ходили значні кошти з цільовим призначенням на значущі соціальні про-
екти – закупівлю великої кількості тролейбусів для Сімферополя і Кер-
чі та трамваїв для Євпаторії, масовий ремонт з новою укладкою асфаль-
ту всіх головних вулиць Сімферополя, будівництво частини об’їзної до-
роги у Сімферополі, що було заморожене з початку 90-х років, ремонт 
кількох лікарень в Сімферополі і районах автономії тощо (повідомлен-
ня газет «Крымская правда», «Первая крымская», «Крымские известия», 
«Крымский телеграф», ІА КІА, ІА «Є-Крим» та ін.). Всі ці ініціативи ак-
тивно висвітлювалися в державних і комунальних ЗМІ, безплатний до-
ступ до яких опозиційним політикам в останні місяці був обмежений. По-
вноважні міські голови прямо пов’язували результати голосування із пер-
спективами розвитку міста та фінансування його соціально-економічних 
програм з центрального бюджету. Так, мер Макіївки Олександр Мальцев 
(ПР) в інтерв’ю «Вечерней Макеевке» сказав: «Ми отримали преференцію 
за минулі вибори – 30 млн. грн. на розвиток міста і маємо надію отрима-
ти преференцію на наступний рік – 90 млн. грн. на вирішення соціально-
економічних проблем. Ці гроші ми маємо заробити на виборах 31 жов-
тня 2010 р.».

3. Використання брудних технологій, дискредитація та наклепи на кан-
дидатів. На Закарпатті у деяких ЗМІ висвітлення виборчих перегонів було 
вкрай упередженим та однобічним, при цьому нерідко використовували-
ся методи «брудного піару» для дискредитації опонентів. До ЗМІ цієї гру-
пи слід віднести газети «РІО», «Трибуна», «Ужгород» та сайти clipnews.info, 
karpatnews.in.ua (підтримували С. Ратушняка), інтернет-портал «Вся За-
карпатська правда», радіостанцію «Закарпаття.фм» та телеканал М-Студіо 
(підтримували ЄЦ), газету «Закарпатська правда» (ПР) тощо.

4. Залякування, погрози та фізичні розправи над журналістами. Деле-
гація спостерігачів від Конгресу місцевих і регіональних влад наводила 
факти у доповіді про напади на журналістів та фотографів, які міліція від-
мовилася розслідувати. Так, залишилося без розгляду зникнення Василя 
Клементьєва, головного редактора харківської щотижневої газети Новий 
Stil (за новим стилем) у серпні  2010 р., який досліджував зникнення Г. Гон-
гадзе.

5. Тиск на незалежні ЗМІ, редакційна залежність, наявність неофіцій-
них інструкцій (темників), збільшення механізмів контролю. Місцева 
преса часто належить місцевим органам влади в Україні і не вистачає усві-
домлення, в якій мірі місцеві влади всіх політичних тенденцій перешко-
джали роботі ЗМІ. Тиск з боку місцевих органів влади за позитивне ви-
світлення, редакційна залежність від рекламодавців призводила до того, 
що місцеві журналісти стикалися й стикаються зараз з великими труд-
нощами і мають мало можливостей для маневру в ситуації з обмеженим 
ринком праці для журналістів.

В цілому, серед ЗМІ в Україні переважають ЗМІ медіа-магнатів або 
магнатів. Тим не менше, подібні тенденції не врівноважуються формуван-
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ням сильних громадських мовників. Прихована передвиборна агітація че-
рез платні програми або сприятливі статті (не виділені в якості реклами), 
а також час від часу кампанії наклепів. Як правило, тільки багаті партії 
мали широкі кампаній у ЗМІ, в цілому була відсутність політичного ана-
лізу та обговорення питань в ЗМІ.

Як наслідок порушень щодо ЗМІ та негативного висвітлення вибор-
чої кампанії у ЗМІ свідчить погіршення загального стану демократичнос-
ті виборів в Україні, збільшення обмеження свободи преси та плюралізму. 
Україна опустилася на 31 місце у списку свободи преси, складеному ор-
ганізацією «Репортери без кордонів», індекс свободи за 2010 р. становив 
6,83 [6], що пояснюють постійним погіршенням ситуації зі свободою пре-
си з моменту обрання Віктора Януковича президентом у лютому 2010 р.

Ще у вересні ПАРЄ розглядала стан демократії в Україні [5], 5 жовтня 
2010 р. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолю-
цію, в якій висловила стурбованість утисками основних демократичних 
свобод в Україні, на які скаржилися політичні сили, неурядові організації 
та представники українських ЗМІ. Тоді доповідач ПАРЄ з України Рена-
та Вольвенд закликала звернути особливу увагу Асамблеї на питання про 
свободу ЗМІ, оскільки, на її погляд, були зроблені деякі кроки назад. 20 
жовтня, комісар Євросоюзу з питань розширення Штефан Фюле на слу-
ханні в Європарламенті охарактеризував стан української політики і де-
мократичних свобод напередодні місцевих виборів як загрозливі та нага-
дав, що зближення з Європою можливе тільки за умови дотримання осно-
воположних демократичних прав.

Європейський парламент не став 21 жовтня, до виборів, голосувати по 
резолюції щодо України і ухвалив рішення про перенесення голосування 
на пленарне засідання в Брюсселі 10-11 листопада [1]. Це пояснювалося 
тим, що проект резолюції Європарламенту щодо України, не зважаючи на 
всю дипломатичність формулювань, був дуже критичним по відношенню 
до тодішньої влади в Україні. Так, хоча у вступній частині документа наго-
лошувалося, що Україна є європейською країною стратегічної важливості 
для ЄС, проте демократичні свободи, такі як свобода зборів, свобода ви-
словлення і свобода засобів масової інформації опинилися в останні міся-
ці під загрозою. «Після президентських виборів є зростання занепокоєн-
ня сигналами ерозії демократії і плюралізму, зокрема, погроз деяким не-
урядовим організаціям, окремі скарги журналістів щодо тиску, який чи-
нять на них редактори або власники ЗМІ висвітлювати або не висвітлюва-
ти певні події, так само як і зростання політично мотивованої діяльності 
Служби безпеки України», – вказано в проекті резолюції. Перенесення го-
лосування стало можливим завдяки лобістській діяльності союзників ПР 
у Європарламенті – соціал-демократів, українських дипломатів – членів 
делегації – П. Клімкіна (заступник глави МЗС), К. Єлісєєва (представник 
при ЄС), М. Точицького (представник при Раді Європи).

Одним з факторів величезної кількості порушень є, на наш погляд, від-
сутність довгострокового спостереження. Офіційне запрошення від Мі-
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ністра закордонних справ України для спостереження місцевих виборів 
31 жовтня 2010 р. надійшло тільки наприкінці вересня 2010 р. У результа-
ті офіційних спостерігачів від одинадцяти іноземних держав було всього 
134, від чотирнадцяти міжнародних організацій – 356.

Велика кількість порушень викликала негативну реакцію міжнародної 
спільноти і світової громадськості. Впливове у світі американське видан-
ня «The Wall Street Journal» поширило заяву уряду США із критикою про-
ведення В. Януковичем місцевих виборів в Україні. З посиланням на офі-
ційну заяву Держдепартаменту США, видання констатувало, що вибори 
31 жовтня стали кроком назад, порівняно із президентськими виборами, 
«вибори не відповідали стандартам відкритості та чесності». У заяві та-
кож засуджувалися прийняті зміни до виборчого законодавства, «які пря-
мо спрацювали на користь владної Партії регіонів». «Financial Times» кон-
статувало, що В. Янукович обіцяв багато щодо демократії, але не пройшов 
тест на перевірку того, що говорив, і що зробив, Янукович провалив цей 
тест на демократію» [3].

Показовим є те, що кожне зі згаданих видань разом із критикою щодо 
недемократичності виборів та деградації України в цьому питанні нага-
дує, що В. Янукович, коли потребував міжнародної легітимації, неодно-
разово обіцяв з усіх можливих європейських трибун провести чесні й де-
мократичні місцеві вибори.Такі ремарки про його обіцянки, були ляпасом 
особисто В. Януковичу та його владі разом узятій.

Іншим аспектом у контексті місцевих виборів стало те, що негатив-
на їх оцінка демократичними країнами перекреслила хоч і кволу, але по-
ступальну євроінтеграцію України. З 2004-го року всі вибори в Україні 
були, тією чи іншою мірою, але демократичні. Європа вже звикла до цього. 
Україна потроху почала сприйматися як частина європейської цілісності. 
Але відхід від демократії, завдяки В. Януковичу і його команді, на певний 
період перекреслив європерспективи України.

Щодо майбутніх місцевих виборів зауважимо, що на них, зазвичай, за-
вжди відпрацьовувалися технології майбутніх президентських і парла-
ментських виборів. Тепер ситуація черговості помінялася, але вибудову-
вання владної вертикалі все ще актуальне в Україні. Цивілізований світ не 
пустить до себе країну, де вибори є лише бутафорією. Тільки системні де-
мократичні реформи, прийняття Виборчого кодексу, відкритість і публіч-
ність виборчого процесу за допомогою ЗМІ є запорукою європейського 
майбутнього України.
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GOVERNMENT VS MEDIA: ТРАНСАКЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

В умовах ринково орієнтованих економічних систем завдання органів 
держаної влади та управління (далі – держава, або більш відповідний да-
ному змісту англійський термін government) і засоби масової інформа-
ції повинні виконувати, в найбільш загальному вигляді, тотожні функції. 
Дані функції у такому тлумаченні полягають у забезпеченні мінімізації 
витрат, пов’язаних з укладанням угод або трансакційних витрат, розкрит-
тя природи і дослідження яких стало підставою присудження Нобелів-
ської премії Рональду Коузу [1].

У зв’язку з вищесказаним, останніми роками досить часто лунають за-
клики до більш тісної співпраці держави і засобів масової інформації [2, 3] 
Проте, такі заклики зумовлюють очевидну суперечливість декларованого 
їхніми авторами та реального стану справ. Тотожність виконуваних функ-
цій ні в якому разі не означає тотожності цілей. Метою функціонування 
держави має бути забезпечення сталого економічного розвитку суспіль-
ства в рамках окремої країни, що відображається зокрема в двох голо-
вних цілях економічної політики: економічне зростання і стабільний рі-
вень цін. Метою функціонування засобів масової інформації як, в ідеа-
лі, відокремлених приватних комерційних суб’єктів є отримання прибут-
ку. З іншого боку, органи державної влади далеко не завжди орієнтують-
ся виключно на цілі суспільного добробуту, так як відповідно до закону 
Б'юкенена [4] приватні інтереси окремих суб’єктів державної влади мають 
тенденцію до домінування над суспільними. 

В таких умовах, взаємодія і взаємопідтримка держави і засобів ма-
сової інформації фактично являє собою так звані “пов’язані угоди”, що 
веде до зловживання отриманої державою ринкової влади і обмежен-
ня конкуренції на ринку засобів масової інформації. При цьому по-
мітний вплив глобалізаційних тенденцій, які значною мірою корелю-
ють функціонування і держави, і ЗМІ. Однак значне втручання держа-
ви у роботу засобів масової інформації об’єктивно обумовлює фрагмен-
тарність і спотвореність характеру поширення даних тенденцій. Кін-
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цевим наслідком таких негативних явищ є спотворення розміщува-
ної у ЗМІ інформації, внаслідок чого трансакційні витрати економіч-
них суб’єктів не просто не зменшуються, а навпаки – суттєво зростають.

Одним з наслідків є виникнення ряду специфічних проблем, які набу-
ли в пострадянському середовищі досить значного поширення і для озна-
чення яких використовують жаргонну термінологію. Серед цих проблем 
своєрідну “першість” утримує так звана “джинса” – розміщення в засобах 
масової інформації матеріалів, зміст, тональність і характер яких визнача-
ється певними органами державної влади, або приватними структурами. 
Різновидом “джинси” можна вважати “фентезієзацію” світу, тобто побу-
дову абсолютно спотвореної “фентезійної” картини світу на основі вико-
ристання якогось одного “фейкового”, тобто не просто недостовірного, а 
свідомо придуманого повідомлення, для формування багатьох висновків 
та узагальнень (наприклад, “розп’яті хлопчики” чи “розстріляні снігурі”).

В умовах сучасної російсько-української війни значного поширення 
набула проблема, яка отримала назву “ватність” – публічне поширення за-
здрості до добробуту інших людей, спільнот, побажань їм всіляких про-
блем, зловтішання над цими проблемами і небажання займати активну 
позицію для покращення власного стану.

Досить складною і неоднозначною проблемою як українських, так і за-
кордонних ЗМІ з багатьох розвинутих країн є поширення постліберально-
го релятивізму. Неолібералізм передбачав забезпечення рівних умов для 
усіх суспільних суб’єктів, тобто підтримка високого рівня конкурентнос-
ті в широкому розумінні даного терміну в усіх сферах суспільного жит-
тя. Розвиток постлібералізму в умовах подолання обширних негативних 
наслідків авторитаризму та тоталітаризму зумовив швидке формування 
та значне поширення тенденцій до надання додаткових переваг раніше 
дискримінованим меншостям аж до фактичного диктату цих спільнот в 
окремих сферах суспільного життя (наприклад, гендер і ювенальна юсти-
ція у сучасному ліберальному тлумаченні даних термінів фактично орієн-
товані на агресивне руйнування традиційної сім'ї та цивілізаційно фунда-
ментальних як для Європи, так і для Америки християнських цінностей). 

Надзвичайно важливою проблемою розвитку сучасних ЗМІ став низь-
кий рівень професіоналізму, що зумовило цілий ряд негативних наслід-
ків. Тут, у першу чергу, логічно слід назвати надмірну і педантичну де-
талізацію викладу інформації з приведенням значної кількості не дуже 
важливих для споживачів інформації фактичних даних. Означена пробле-
ма є найбільш поширеною і видимою частиною більш широкої пробле-
ми – значного порушення балансу фактів та аналітики, що фактично зво-
дить до нуля зацікавленість в отриманні якісної інформації. Надзвичай-
но важливим і, на жаль, поширеним наслідком низького професіоналіз-
му є “жовтизна” – надання значної ваги та надмірна деталізація стовно ін-
формації особистого і, навіть, інтимного характеру різних публічних осіб.

При цьому держава, очевидно, має як значні можливості впливу, так 
і суттєві інтереси стосовно характеру спотворення інформації. Подібні 
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умови формують надзвичайно сприятливе середовище для швидкого по-
ширення і посилення елементів авторитаризму і, навіть, тоталітаризму в 
житті суспільства [5, 6]. Тому оптимальний варіант державної політики 
стосовно засобів масової інформації являє собою сприяння розвитку кон-
куренції в даній сфері через зростання кількості ЗМІ і забезпечення для 
всіх них однакових умов функціонування. 

Однак джерело проблеми – не лише держава, але й інформаційний 
запит з боку суспільства. Очевидно, що зміст і тональність даного запи-
ту визначаються характером сформованих у соціумі цінностей. В умо-
вах постсоціалістичних і, особливо, пострадянських країн характер да-
них цінностей значною мірою залежить від глибини і обсягу поширення 
синдрому набутої безпомічності [7], який очевидно передбачає тотальний 
вплив держави абсолютно на всі сфери суспільного життя. Одним із на-
слідків цього явища є, зокрема, свідоме ігнорування однозначно правди-
вої, але небажаної інформації.

Таким чином, ми фактично потрапляємо в тупик внаслідок існуван-
ня замкнутого кола проблем. З одного боку, тісна взаємодія і взаємовплив 
держави і ЗМІ зумовлює значне спотворення розміщуваної у ЗМІ інфор-
мації. З іншого боку, високий рівень свободи ЗМІ, що є безумовно значно 
кращою формою їхнього повноцінного функціонування, теж не гарантує 
неспотворення інформації внаслідок значного впливу на діяльність ЗМІ 
сформованих у суспільстві інформаційних запитів. Розв’язання даної су-
перечності можна вважати домінантною темою більшості дискусій навко-
ло природи функціонування сучасних ЗМІ [8].

Одним із найбільш ймовірних варіантів виходу з такої ситуації мож-
на вважати повсюдне сприяння поширенню якісної інформації та форму-
ванню цінностей свободи, відповідальності, рівності, взаємоповаги як з 
боку держави, так і з боку ЗМІ, зокрема, також і через сукупність можли-
востей “цехової”, тобто корпоративної журналістської етики. 

Проте, у даному випадку виникає банальне питання: а навіщо це по-
трібно як державі (в особі окремих чиновників та політиків із врахуван-
ням дії закону Б'юкенена), так і працюючим заради максимізації прибут-
ку засобам масової інформації? Досить переконливу і метафоричну від-
повідь на дане питання дає випадково з’ясована деталь життєвого укла-
ду одного африканського племені. Антрополог запропонував дітям з цьо-
го племені пограти в одну гру. Він поставив біля дерева кошик з фруктами 
і оголосив, звернувшись до дітей: "Той з вас, хто першим добіжить до де-
рева, удостоїться всіх солодких фруктів". Коли він зробив знак дітям поча-
ти забіг, вони міцно зчепилися руками і побігли всі разом, а потім всі ра-
зом сиділи і насолоджувалися смачними фруктами. Вражений антропо-
лог запитав у дітей чому вони побігли всі разом, адже кожен з них міг на-
солодитися фруктами особисто для себе. На що діти відповіли: "Обонато". 
Хіба можливо, щоб один був щасливий, якщо всі інші сумні?" "Обонато" 
на їхній мові означає: "я існую, бо ми існуємо" [9]. Високий рівень свобо-
ди, відповідальності, відкритості та толерантності як держави, так і ЗМІ є, 
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мабуть, найкращою гарантією їхнього збереження та успішного розвитку 
як в близькій, так і віддаленій перспективі.

Список використаних джерел:
1. Coase, Ronald. The Institutional Structure of Production // The American 

Economic Review, vol.82, n°4, pp. 713-719, 1992. (Nobel Prize lecture)
2. Покатілова О.І. Налагодження взаємодії органів державної влади 

із засобами масової інформації. – Режим доступу: http://kds.org.ua/blog/
nalagodzhennya-vzaemodii-organiv-derzhavnoi-vladi-iz-zasobami-masovoi-
informatsii

3. Взаємодія із громадськістю та засобами масової інформації. – Режим 
доступу: http://nads.gov.ua/sub/cherkaska/ua/publication/content/1874.htm?s
398224032=73ba4a9e81eec842eaeb03710ad7af70

4. Бьюкенен Дж. М. Сочинения. Конституция экономической политики. 
Расчёт согласия. Границы свободы / Нобелевские лауреаты по экономике. 
Т.1 / Фонд экономической инициативы. – М.: Таурус Альфа,1997. – 560 с.

5. Jones, Ron. No Substitute for Madness. A Teacher, His Kids & The Lessons 
of Real Life. Island Press, Covelo, California, 1977 (San Francisco, Calif.: 
Zephyros, 1977).OCR: 

6. Бегалин А. Как стать путинской Россией. – Режим доступу: http://
argumentua.com/stati/kak-stat-putinskoi-rossiei

7. Анатолий Белостоцкий: Как феномен “совка” объясняет западная 
наука. – Режим доступу: http://maidanua.org/2014/11/anatolyj-belostotskyj-
kak-fenomen-sovka-obyasnyaet-zapadnaya-nauka/

8. Між безпекою держави, свободою ЗМІ та правом на приватність  
електронне видання – http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/
mizh_bezpekoyu_derzhavi_ svobodoyu_zmi_ta_pravom_na_privatnist/

9. Обонато. – Режим доступу: https://www.facebook.com/regnum.ru/
photos/a. 449361698473469.1073741825.175760635833578/600384846704486/
?type=1



31

СЕКЦІЯ 1
МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: 

НОВІТНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ
УДК: 327:316                © Наталія Карпчук

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: 
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Сьогодні країни шукають шляхи впровадження єдиних стандартів до 
інфраструктур своїх інфопросторів, формують державну політику, ґрун-
туючись на новітніх комунікаційних технологіях, у тому числі й щодо за-
безпечення ефективних комунікацій влади, громадян та бізнесу. Комуні-
каційна політика сприяє проясненню відповідальних взаємин влади та 
народу, послідовному втіленню в життя демократичних способів їх функ-
ціонування.

Прикладне дослідження комунікації взагалі й комунікаційної політи-
ки зокрема розпочалося під час дискусій, які ініціювалися ЮНЕСКО, а 
саме:

• ЮНЕСКО зосередила свою увагу на ролі комунікації у розвитку ще 
з часу свого заснування у 1946 р. (це відображено у ст. 1.2 Конституції 
ЮНЕСКО [2]);

• з 1958 р. ЮНЕСКО стає провідною агенцією зі створення та посилен-
ня комунікаційної інфраструктури, бо у своїй резолюції від 1958 р. Гене-
ральна Асамблея ООН закликала організацію створити програму чітких 
дій для розбудови преси, телетрансляцій, кіно- та телеіндустрії в країнах у 
процесі їх економічного та соціального розвитку [4];

• у 1962 р. ЮНЕСКО замовила публікацію дослідження В. Шрамма «За-
соби масової інформації та національний розвиток: роль інформації у 
країнах, що розвиваються» [8], у якому науковець запропонував логічне 
обґрунтування використання ЗМІ у ході формування нації; 

• у 1969 р. на зустрічі експертів з масової комунікації та суспільства 
представлено обґрунтоване, систематизоване дослідження процесів масо-
вої комунікації у країнах, що розвиваються (аналіз медіаорганізацій, влас-
ності та фінансової підтримки, етика прийняття рішень у виробництві 
медіа, система цінностей комутаторів та їх роль у суспільстві, реальні та 
можливі цілі ЗМІ) [9];

• у 1971 р. у полі зору ЮНЕСКО були такі питання: хто керує та кон-
тролює ЗМІ, чиїм інтересам вони служать, які ресурси використовують, 
яка природа їх продуктів, які потреби вони задовольняють, а які нехту-
ють, перш, ніж розробляти адекватні комунікаційні політики. Результа-
том таких досліджень стали два поняття: «політики» – заяви про комуні-
кативну поведінку на рівні суспільства, яка припускає напрям та поштовх 
для комунікативної системи; та «планування для комунікацій» на рівні 
більш завершеному та цілісному, ніж, наприклад, інституційне плануван-
ня [5, c. 12-14];

• у 1972 р. ЮНЕСКО пропонує перше визначення комунікаційної по-
літики: «Комунікаційні політики – це набір принципів та норм, встанов-
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лених для управління поведінкою комунікаційних систем. Їх орієнтація є 
основоположною та довготривалою, хоча вони можуть також мати корот-
котермінові оперативні завдання. Вони формуються у контексті загаль-
ного підходу суспільства до комунікації, походять із політичної ідеології, 
соціальних та економічних умов країни, її цінностей. Комунікаційні по-
літики існують у кожному суспільстві, хоча можуть бути латентними, не       
повністю узгодженими і не чітко артикульованими» [7]. 

У 1978 р. група експертів ЮНЕСКО, яка запропонувала поради щодо 
розробки комунікаційних політик, навела низку причин необхідності ко-
мунікаційної політики та комунікаційного планування згідно з якими на-
ціональна комунікаційна політика допоможе досягнути таких цілей [9]: 
створити у країні клімат і дух спільних прагнень; забезпечити повне та 
систематичне використання комунікаційних ресурсів, націлених на соці-
альний, культурний та економічний розвиток; гарантувати не лише ши-
року обізнаність громадян з питань, що стосуються їхнього життя, а й 
вмотивоване залучення до участі в національних програмах розвитку; 
сприяти співпраці та координації між різноманітними агенціями та ор-
ганізаціями публічного та приватного секторів, які задіяні в процеси збо-
ру, обробки та поширення інформації; сприяти розвитку інфраструкту-
ри комунікаційної діяльності та скороченню зайвого дублювання роботи, 
марної витрати обмежених ресурсів, втрати робочих місць; забезпечува-
ти розподілення та використання комунікаційних ресурсів відповідно до 
національних цілей та політик.

Цього ж року на міжнародному симпозіумі з питань свободи кому-
нікації, який проводився за підтримки ЮНЕСКО, усі комунікаційні пра-
ва були поділені на 3 групи: 1) права особи: свобода думки та вираження, 
право бути поінформованим, право інформувати, захист приватного жит-
тя, свобода переміщення, право зібрання, доступ до джерел інформації; 
2) права інституцій: доступ до джерел інформації, свобода думки та ви-
раження, право опубліковувати матеріали, свобода переміщення, підтри-
мання професійної конфіденційності; 3) комунікаційні права націй: пра-
во інформувати, вільний і збалансований потік інформації, збереження 
культурної єдності, культурний обмін, свобода думки та вираження, пра-
во бути поінформованим, право на відповідь, право внесення поправок 
[9].

У 1980 р. Доповідь Ш. МакБрайда «Багато голосів. Один світ» зверта-
ла увагу на важливості комунікаційних політик: «Стратегії розвитку по-
винні поєднувати комунікаційні політики як невід’ємну частину у визна-
ченні потреб та у створенні і втіленні в життя визначених пріоритетів. У 
цьому контексті комунікація повинна розглядатися як основний ресурс 
розвитку, засіб гарантування справжньої політичної участі у виробленні 
рішень, як центральна інформаційна основа для визначення цілей політи-
ки та інструмент формування обізнаності щодо національних пріорите-
тів. Більше того, комунікаційні політики повинні бути пов’язані з цілями 
загального соціального, культурного та економічного розвитку. Такі полі-
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тики повинні розвиватися із широких консультацій з усіма зацікавлени-
ми секторами, результатом чого стане визначення цілей та шляхів їх імп-
лементації за участі організованих соціальних груп» [6].

Відтоді обговорення комунікаційних політик проводиться на наці-
ональному та міжнародному рівнях і найчастіше стосується таких пи-
тань, як збалансований потік інформації, трансфер технологій, діяльність 
транснаціональних корпорацій. Комунікація проникає у процеси розви-
тку і охоплює ЗМІ, телекомунікації, ІКТ, організовану міжособистісну ко-
мунікацію та усі ресурси, які використовує суспільство, щоб забезпечити 
потік інформації. Метою комунікації є інформувати, розвивати, перекону-
вати, навчати, розважати, мотивувати людей та провокувати зміни в пове-
дінці, які сприяють національному розвитку.

Комунікаційна політика стосується основних принципів поширен-
ня та використання комунікаційних ресурсів, питань власності; визначає 
роль комунікації в суспільстві, стосунки між мас медіа, урядом та бізне-
сом; забезпечує рамки, в межах яких згадані структури можуть трансфор-
муватися, щоб підтримувати цілі побудови справедливого та гуманістич-
ного суспільства [3]. Це – безперервна управлінська діяльність суб’єкта 
владних відносин з розподілу комунікаційних ресурсів (інформації, умов, 
факторів, сукупності методів та засобів її поширення) для підвищення 
ефективності функціонування організації. Стратегією комунікаційної по-
літики є управління комунікативними потоками для конструювання со-
ціальної реальності, маневрування ресурсами з метою формування ефек-
тивних комунікативних стосунків з цільовими групами, що охоплює такі 
напрями діяльності органів влади: планування системи комунікацій, ви-
значення комунікативних потреб організації; управління ресурсами; збір 
та поширення інформації; оцінка результатів комунікації та прогнозуван-
ня подальшої діяльності [1].

Комунікаційна політика будь-якого політичного суб’єкта зорієнтована 
на виконання таких функцій:

• функція надання публічності: забезпечуючи трансляцію та циркуля-
цію інформаційного контенту в просторі соціальних комунікацій, комуні-
каційна політика надає різним процесам, явищам та об’єктам певної пу-
блічності, гласності, інформаційної відкритості та прозорості. Для бага-
тьох інститутів громадянського суспільства публічний характер є одним 
із головних факторів їх демократичного розвитку;

• функція впливу на громадську думку: формування, зміцнення чи змі-
на способу мислення, установок та дій соціальних суб’єктів стосовно по-
літичної системи та режиму;

• інклюзивна функція: формуючи на всій території суверенної держа-
ви єдиний інформаційно-комунікаційний простір через використання 
спільної мови, продовження культурних традицій, ефективної взаємодії 
з мас медіа, впровадження нових технологій в управління, вироблення ін-
формаційного контенту та вплив на громадську думку, комунікаційна по-
літика може сприяти згуртуванню нації;
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• функція підтримання стабільності: узгодження, координація, гармо-
нізація інтересів, позицій і діяльності головних соціальних, політичних 
груп, регулювання політичних відносин, інтеграція суспільства або соці-
альних груп, оптимізація управлінської діяльності й політичних рішень, 
стабілізація політичної системи.

Зважаючи на це, на практичному рівні комунікаційна політика розгля-
дається як основа спроможності (консультації та діалог між державою та 
громадянами можуть покращити розуміння та підтримку урядових полі-
тик та заохотити участь громадян у реформах), підзвітності держави (до-
ступ до інформації та прозорість є важливими для заохочення громадян 
моніторити та вимагати відповідальності від органів влади за свою діяль-
ність) та підтримання зворотного зв’язку (поінформований та політично 
активний електорат посилює власні вимоги щодо підзвітності уряду; де-
бати у ЗМК, громадські інформаційні кампанії, механізми соціальної під-
звітності можуть заохочувати органи влади реагувати на вимоги грома-
дян і, як наслідок, створювати кращі громадські послуги).
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ІНФОРМАЦІЙНА АСИМЕТРІЯ В ГЛОБАЛЬНОМУ 
КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Інформаційна асиметрія – це базовий принцип інформаційного впли-

ву, одна з найбільш суттєвих характеристик інформаційного впливу та ін-
формаційної зброї. Саме на використанні інформаційної асиметрії у ба-
гатьох випадках ґрунтується інформаційна боротьба, а також вона суттє-
вим чином впливає на формування інформаційного простору будь-якої 
держави. Ефективність її інформаційної дії полягає у тому, що на неї у 
опонента немає належної відповіді, або ж його відповідь не сприймається
адекватно. Асиметричний інформаційний вплив (зброя) непомітний, і 
на нього немає реакції захисту симетричного порядку. Асиметричність 
дає можливість наносити серйозний удар найсильнішому противнику, 
оскільки вона спроможна завжди знайти слабкі місця в його захисті. В іс-
торії можна знайти багато свідчень застосування асиметричного впливу. 
Більшість видатних військових стратегій минулого носили свідомий аси-
метричний характер. Так, фаланги Олександра Македонського і практика 
заманювання супротивника в глибини власної території скіфів, організа-
ційна і оперативна асиметрія татаро-монгольських військ, теорія і прак-
тика партизанської війни доведена до досконалості у творах Мао Цзедуна 
і Че Гевари. Приклад з китайської історії засвідчує, коли місто, не маючи 
змоги захиститись від наступу ворога, відкрило свою браму і жителі по-
водили себе настільки впевнено, що військо зупинилося і відступило, бо 
полководець зробив висновок, що опонент є досить сильним у військово-
му відношенні. Саме така неадекватна дія принесла перемогу проти силь-
ного противника, у той же час симетрична (адекватна) відповідь принесла 
б лише поразку. Саме у цьому випадку дія мала інформаційний характер. 

Варто констатувати той факт, що постіндустріальні країни мають до-
сить потужну інформаційну інфраструктуру, що робить їх сильнішими в 
галузі інформаційного впливу, проте ці країни стають більш вразливими 
для інформаційної зброї. У свою чергу країни аграрного типу не мають та-
кої інфраструктури, тому є менш вразливими, але вони можуть планува-
ти і здійснювати власні дії для справляння інформаційного впливу на по-
стіндустріальні країни. Саме асиметричний характер інформаційної зброї 
дає сьогодні змогу, наприклад, терористам тримати в напрузі сучасне сус-
пільство. Особливо варто наголосити на тому, що світова спільнота вия-
вилась не готовою до ефективної протидії формам і методам міжнародно-
го тероризму не тільки внаслідок етичних міркувань чи норм класичного 
міжнародного права, а й внаслідок використання терористичними органі-
заціями найсучасніших комп’ютерних і комунікаційних технологій. Кла-
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сичним прикладом асиметричної війни на сьогодні є битва між Ізраїлем
та деякими палестинськими організаціями (такими як Хамас та Іс-
ламський Джихад). Ізраїль має сильну армію, військово-повітряні та    
морські сили, в той час як палестинці не мають доступу до великої кіль-
кості військового обладнання для проведення операцій; замість цього, 
вони використовують асиметричні тактики, такі як: невеликі перестрілки, 
снайперський вогонь на кордоні, ракетні атаки та ін.

Варто зазначити, що термін «асиметрична війна» був вжитий ще у 1975 
році Ендрю Макком в статті журналу «World politics» під назвою «Чому 
великі нації програють малі війни». В даній публікації слово «асиметрич-
ний» пояснювалось як значна різниця в силі між різними сторонами кон-
флікту. Однак, аналіз Макка на той час був проігнорований і викликав 
інтерес серед вчених лише наприкінці холодної війни. Тому на початку 
1990-х років в США з’являються дослідження, що ґрунтуються на аналі-
тичних роботах Макка, а після 2004 р. американські військові сили поча-
ли серйозно розглядати проблеми, пов’язані з асиметричними війнами. 

У цьому контексті слід згадати, що асиметрію як стратегічну концеп-
цію докладно описує визначення Інституту стратегічних досліджень США 
(«Asymmetry and U.S. Military Strategy: Definition, Background, and Strategic 
Conсepts» Steven Metz, Douglas Jonson, 2001): «Асиметрія у військовій сфе-
рі та сфері національної безпеки – це спроможність діяти, організовувати 
свою діяльність та мислити відмінним від опонентів чином з метою мак-
симізації власних переваг і використання вразливих місць опонента, за-
хоплення ініціативи чи забезпечення простору для маневрування. Вона 
може бути політико-стратегічною, військово-стратегічною, оперативною 
або комбінацією з них, може включати різні методи, технології, цінності, 
організаційні структури, часові рамки тощо. Асиметрія також проявля-
ється коротко- або довгостроковою, буває анонсованою (завчасно підго-
товленою або ж представленою як випадковий розвиток подій), впливає 
як психологічні, так і фізичні виміри» [6]. Класичними прикладами асиме-
трії є терористичні атаки проти США 11 вересня 2001 р. та Великобрита-
нії 7 липня 2005 р. Сьогодні прикладом асиметричної війни довгостроко-
вого характеру є дії ісламських терористів проти Заходу. Психологічний 
вимір стратегії асиметричної протидії означає деморалізацію противни-
ка, зокрема шляхом залякування (терористичні акти у Франції 7-9 січня
2015 р.), шантажу тощо. Політико-стратегічний вимір у даному випад-
ку означає використання невійськових засобів для досягнення перемоги. 
Важливе значення в цьому контексті має «завоювання» одним із опонен-
тів моральної переваги та наявність переважаючої рішучості (морального 
духу) у протидії ворогу (прикладом цього може бути відома війна США у 
В’єтнамі, яка, фактично, стала першою так званою «телевізійною війною» 
і показала, яким може бути вплив громадської думки на міжнародну по-
літику).

На сучасному етапі, в контексті українсько-російського конфлікту, 
ми добре розуміємо всю складність теоретичних аспектів цієї проблеми, 
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оскільки саме сьогодні вже дуже добре відчуваємо їх практичне втілен-
ня. Зважаючи на істотну різницю в потенціалах сторін, стратегія проти-
дії Російській Федерації має бути асиметричною (ασυμμετρία – гр., невід-
повідність), тобто передбачати постійний, активний і системний тиск на 
опонента й паралельно застосовувати дійові заходи спрямовані на захист 
найважливіших національних інтересів України. 

Звернемо дещо увагу на інформацію як асиметричний об’єкт, оскіль-
ки про саму асиметрію можна говорити в контексті різних проблем. Сама 
інформація в своїй основі є асиметричною. У неї є два основних виміри. 
З одного боку, вона несамостійна, оскільки кожен раз нас цікавлять ті си-
туації і об’єкти, які стоять за нею. Навіть у випадку художньої реальності 
нас цікавить створена нею модель, а не інформація сама по собі. У друго-
му своєму вимірі інформація проявляється тільки в процесах – збору, по-
ширення та аналізу, тобто кожен раз інформація перекодовується в інший 
стан, який представляє інтерес для людини. В даному контексті інформа-
цію можна розуміти як постійний динамічний процес, який полягає у по-
стійній її трансформації з одного стану в інший [5, с. 540].

Інформаційна асиметрія базується на багатозначності інформаційно-
го простору, і при будь-якій спробі його контролю завжди відкриваєть-
ся нова ніша, яка виявляється абсолютно вільною від впливу яких-небудь 
структур. В результаті будь-яка пропагандистська дія формує асиметрію 
і тим самим концентрує увагу на одному із аспектів. У випадку пропа-
гандистського впливу інформаційна асиметрія спеціально підтримується 
і підсилюється. Взагалі, дестабілізаційні структури намагаються створю-
вати дисбаланс, в результаті якого автономні частини системи виштовху-
ються на власний варіант поведінки, що стає несистемною. Звичайним ва-
ріантом поведінки в цьому плані виглядає робота засобів масової кому-
нікації, які надають усім єдиний варіант інтерпретації події. Мода як соці-
альний інститут теж має на меті створення уніфікованих тенденцій одягу. 
Інформаційна дія в цьому випадку може вести до неприйнятної поведін-
ки автономної частини з погляду великої системи. Це може бути: а) сти-
муляція нової поведінки; б) припинення старої поведінки і т д. А ось зви-
чайне спілкування спрямоване на зняття інформаційної асиметрії, в ре-
зультаті його дії знання джерела та одержувача інформації зрівнюються. 

Концепції і технології ведення інформаційної війни насправді і є фор-
мами управління інформаційною асиметрією, у свою чергу інформацій-
на зброя також створює і експлуатує інформаційну асиметрію [2, с. 99]. 
Асиметричне повідомлення завжди привертає більше уваги, впливає з 
більшою силою, аніж симетричне. Асиметричне повідомлення дуже лег-
ко проходить через симетричне середовище, оскільки останнє розрахова-
не на стримування тільки симетричних повідомлень. Прикладом елемен-
тарного повідомлення з порушенням інформаційної симетрії можна роз-
глядати анекдот. Саме анекдот є давнім способом висловлювання, в яко-
му гумор теж сприяє створенню інформаційної асиметрії. Функціональ-
но анекдот (згадаймо радянську добу) реалізовувався на протидію офі-
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ційному повідомленню. Коли офіційною пресою JI. Брежнєв змальовував-
ся як «мудрий генсек», то в анекдоті, навпаки, JI. Брежнєв був «нерозум-
ним генсеком». Анекдот відповідає на прагнення офіціозу вести свою ін-
формаційну лінію. Це реакція на офіційну інтерпретацію дійсності, вна-
слідок чого відбувається необхідна компенсація, масова свідомість вво-
дить свій варіант інтерпретації дійсності. Інформаційна асиметрія в анек-
доті чи в загадці досягається за рахунок того, що одна реальна риса мак-
симально гіперболізується, витискуючи всі інші характеристики. Напри-
клад, вік генсека може бути вторинною характеристикою для офіціозу, але 
первинною для анекдоту.

Повідомлення Бі-Бі-Сі чи Радіо «Свобода» теж були асиметричними, 
тому що розповідали про ті події, які не висвітлювалися офіційними ра-
дянськими джерелами інформації. Саме інформаційна асиметрія дає змо-
гу розробляти специфічні схеми впливу, особливо якщо визначені слаб-
кі місця противника. Під час «холодної війни», наприклад, Захід докладав 
зусилля не в ідеологічній площині протистояння, а демонстрував інший 
рівень життя, що в результаті виявилося правильною стратегією. Офіцій-
ні повідомлення, які є передбачуваними і, отже, симетричними, потрапля-
ють на екран у зв’язку з принципово асиметричним положенням влади, 
яка сама встановлює пріоритети повідомлень. Таким чином, асиметрич-
ність досягається на іншому рівні. Як визначають дослідники мас-медіа, 
преса і телебачення виступають у вторинній ролі, первинна роль нале-
жить владі, яка може визначити ту чи іншу подію як загрозливу для сус-
пільства. Мас-медіа лише розширює і поширює уявлення, надані владою. 
Так, дослідницька група з Університету Глазго стверджує, що мас-медіа 
«системно організовані таким чином, щоб зображати картинку світу, яка 
є домінуючою у суспільстві». Новини, у свою чергу, як складова інфор-
маційного простору, при цьому розглядаються як вибіркова інтерпрета-
ція подій. Для пропагандистських цілей інформаційна асиметрія завжди 
може бути застосована, оскільки в кожному суспільстві існує протисто-
яння офіційної і неофіційної ідеології. У системі внутрішньої пропаган-
ди, наприклад, у випадку передвиборчої боротьби, теж завжди існує ін-
ший погляд на події, що відразу починає породжувати інший тип інфор-
мації. Ця інформація теж принципово асиметрична, адже інша сторона 
її не використовує. Крім того, інформаційний простір сучасного суспіль-
ства формується завдяки роботі декількох потужних інформаційних дже-
рел. Якщо при цьому виникає інформаційна асиметрія, яка кимось може 
бути використана, спін-доктор намагається виправити цю ситуацію. Спе-
ціалізацією спін-доктора і є виправлення наслідків негативного висвіт-
лення тієї чи іншої події в новинах. Білий дім, наприклад, сам породжує 
необхідні новини, щоб потенційно привертати увагу масової свідомості 
до своєї інтерпретації подій. Слід також зазначити, що дії не всіх політич-
них діячів однаково висвітлюються в мас-медіа. Дії одного докладно ви-
світлюються, дії іншого – замовчуються. У свою чергу, новини, як вважа-
ють спеціалісти, підтримують розподіл сил у суспільстві, що склався на 
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цей момент. Це стосується насамперед офіційних новин. Неофіційні нови-
ни, навпаки, намагаються порушити цей розподіл. Наприклад, заради цьо-
го створюються повідомлення про корупцію у вищих ешелонах суспіль-
ства, що використовуються як у політичній боротьбі, так і в пропаганді 
під час військового протистояння [4].

Таким чином, інформаційна асиметрія є основним елементом інфор-
маційної боротьби, формуючи інформаційний простір будь-якої держа-
ви. Стратегія асиметричної протидії України Російській Федерації має 
бути багаторівневою, багатоцільовою та гнучкою (швидко адаптованою) 
і в частині конкретних заходів мати конфіденційний характер. Лише за 
умови її реалізації в такому вигляді можна успішно протистояти опонен-
ту, який значно переважає нас практично на усіх напрямках, веде так зва-
ну «гібридну війну» і реалізовує курс на активне нав’язування нам своєї 
політики, перемога, за правилами якої для нас хоча й концептуально мож-
лива, але практично недосяжна.
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ЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КРАУДСОРСИНГУ У ФОРМУВАННІ 

ГЛОБАЛЬНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
За сучасних умов зміни технологічної, комунікаційної та соціальної 

парадигм актуалізується конструктивний діалог між суб’єктами інфор-
маційного суспільства, шукаються ефективні способи соціокомунікацій-
ної взаємодії. У зв’язку із цим у всіх галузях застосовуються інноваційні 
підходи та технології, які спрямовані на максимальне задоволення потреб 
сторін соціокомунікаційного процесу. Особливої популярності серед ін-
новаційних технологій набувають спеціальні інтерактивні краудсорсин-
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гові платформи. Технології краудсорсингу можна застосовувати не лише у 
бізнес-середовищі; на нашу думку, їх потенціал якнайширше виявляється 
саме у громадському секторі.

Термін «краудсорсинг» запропонував редактор і журналіст Дж. Хау 
(Jeff Howe) у статті (2006 р.), яка через три роки була розвинена до фор-
мату книги − «Краудсорсинг: колективний розум як інструмент розвитку 
бізнесу» (2009 р.). Термін «краудсорсинг» (англ. crowd – натовп, sourcing 
– використання ресурсів) у найширшому значенні означає передання де-
яких виробничих функцій невизначеному колу осіб. Краудсорсинг базу-
ється на припущенні, що в суспільстві є талановиті люди, готові безко-
штовно або за символічну винагороду генерувати ідеї, вирішувати про-
блеми, проводити дослідження в громадських цілях; головним стимулом 
для них є не винагорода, а можливість побачити втілення своєї ідеї на 
практиці [2, c. 28]. За безлічі нюансів у трактуваннях, основна ідея крауд-
сорсингу – «використання ресурсів натовпу» (дослівний переклад термі-
ну) для вирішення певних завдань. Видається (й на цьому наголошують 
експерти), що назва «краудсорсинг» не зовсім вдала, бо «натовп» асоцію-
ється з чимось пасивним,конформним, некомпетентним. Краудсорсинг ж 
об’єднує ініціативних і думаючих добровольців, готових долучитися ство-
рення чогось нового. Можливо, словосполучення «пошук талантів» кра-
ще б охарактеризувало використовуваний інструмент, бо цінність крауд-
сорсингу полягає в можливості вийти за рамки вузької експертної квалі-
фікації, подивитися на проблему з несподіваної точки зору. Утім, важливо 
пам’ятати: для вирішення складних завдань потрібна не лише громадян-
ська позиція, а й вузька кваліфікація.

Краудсорсинг є мобілізацією людських ресурсів людей за допомогою 
інформаційних технологій із метою вирішення завдань, що виникають пе-
ред бізнесом, державою й суспільством у цілому. Тому можна говорити 
про окремі види краудсорсингу – бізнес-краудсорсинг, громадський (сус-
пільний) і політичний (державний). Власне у площині глобального гро-
мадянського суспільства ми маємо справу з громадським (суспільним) 
краудсорсингом, спрямованим на вирішення будь-якого спектра завдань, 
пов’язаних із суспільною діяльністю, взаєминами між людьми, доброчин-
ністю. 

На думку Б. Славіна, краудсорсингом можна вважати ідеологією ін-
формаційного суспільства [8]. Інтернет дає можливість користувачам 
об’єднуватися усупереч кордонам, призводячи до сприйняття людь-
ми себе як єдиного цілого. Саме зараз формуються новітні потужні гро-
мадські механізми саморегулювання. Соціальні мережі, різні діалогові 
Інтернет-майданчики, тематичні онлайн-спільноти починають впливати 
на політичній арені, висуваючи чіткі вимоги до забезпечення соціальної 
справедливості. Залучення населення до вирішення завдань через крауд-
сорсинг підсилює творчу активність і водночас веде до небаченої раніше 
можливості організовувати групи населення. Краудсорсинг дав старт гло-
бальним суспільним проектам із унікальними результатами.
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Технологія краудсорсингу, яка передбачає можливість використову-
вати на добровільних засадах Інтернет-спільнота, стала не просто черго-
вим кроком у розвитку засобів комунікацій: вона окреслила тенденцію до 
розширення доступу мільйонів людей до обміну інформацією. За даними 
Міжнародного союзу електрозв’язку, кількість Інтернет-користувачів на 
початок 2015 р. перевищила 3 млрд. Такий ресурс відкриває великі пер-
спективи для використання краудсорсингу. Але ще більше ці перспекти-
ви уможливляться, якщо буде реалізований (у планах на 2015 р.) масш-
табний проект «Аутернет» − повністю безкоштовний бездротовий сиг-
нал Wi-Fi, який стане доступним (не вимагатиме пароля для підключен-
ня) будь-якому жителю нашої планети.

Саме Інтернет зробив цей спосіб дешевим і загальнодоступним у ба-
гатьох сферах людської діяльності, а розвиток технологій забезпечив до-
ступ до інформації величезній кількості користувачів [5, c. 268]. Проте 
Дж. Хау вказує на вирішальну роль не стільки Інтернету, як технічного 
засобу, скільки соціальних мереж, як результату певної діяльності людей, 
яка в іншому вигляді існувала ще до появи Інтернету: «Якщо краудсор-
синг і пов’язаний із Інтернетом, то головна його суть полягає не у вико-
ристанні сучасної технології. Технологія сама по собі – це пучок проводів, 
чіпів і незрозумілих інструкцій для експлуатації. ... Куди важливіші й ціка-
віші вчинки людей, які проявляються завдяки цій самій технології, зокре-
ма здатності Інтернету об’єднати масу людей в один організм із нескін-
ченними можливостями. Саме розвиток Мережі дозволяє нам скориста-
тися кращою властивістю людської праці, відомою задовго до появи Ін-
тернету: здатністю розбити непосильне завдання – наприклад, складання 
енциклопедії – на досить дрібні частини й тим самим зробити роботу не 
тільки практично здійсненною, але ще й захоплюючою» [10, с. 18].

За словами М. Кастельса, «в умовах інформаційної ери історична тен-
денція приводить до того, що домінуючі функції й процеси усе більше 
виявляються організованими за принципом мереж. Саме мережі станов-
лять нову соціальну морфологію наших суспільств, а поширення «мере-
жевої» логіки значною мірою позначається на ході й результатах проце-
сів, пов’язаних із виробництвом, повсякденним життям, культурою й вла-
дою», «мережева форма соціальної організації існувала й в інший час, і в 
інших місцях, однак парадигма нової інформаційної технології забезпечує 
матеріальну основу для всебічного проникнення такої форми в структу-
ру суспільства» [3, с. 492].

Краудсорсинг ‒ модель розподіленого вирішення проблем і пошуку рі-
шень, дроблення об’єму роботи на складові, що утворюють єдине ціле по-
дібно до мозаїки. Інформація про проблему поширюється серед невизна-
ченого кола осіб у формі відкритої пропозиції надсилати варіанти її ви-
рішення. Головний принцип краудсорсингу можна сформулювати так: у 
групи людей (натовпу) більше знань, ніж у окремої людини, але мистецтво 
полягає саме в тому, щоб створити умови для реалізації цих знань. Таким 
чином, краудсорсинг є не просто організацією форуму, на якому учасни-
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ки формулюють в нерегульованому режимі свої питання, зауваження та 
пропозиції, і навіть не традиційний механізм зворотного зв’язку, а органі-
заційно та методично упорядкована модель діалогової взаємодії організа-
ції з ініціативними користувачами Інтернету [7, c. 82]. На думку О. Кірєє-
вої, краудсорсингові проекти стають своєрідними соціально-кар’єрними 
ліфтами, оскільки дають можливість талановитим людям виявити себе [4, 
c. 77-78].

На думку Дж. Хау, краудсорсинг показав, що, всупереч загальноприй-
нятим поглядам, люди не завжди поводяться передбачувано щодо влас-
них інтересів. Як правило, вони беруть участь у краудсорсингових проек-
тах за малі гроші або взагалі безкоштовно й при цьому невтомно трудять-
ся, незважаючи на відсутність матеріального стимулу. Така поведінка ви-
дається нелогічною, якщо її оцінювати крізь призму традиційної економі-
ки, але стимули не завжди виміряються доларами або євро. Краудсорсинг 
уміло користується глибинною соціальною природою людини. Всупереч 
похмурому, повному безвиході пророкуванню, що Інтернет буде переваж-
но ізолювати людей один від одного, краудсорсинг використовує техноло-
гію для розвитку безпрецедентних рівнів співробітництва й плідних об-
мінів між людьми з різноманітними біографіями із всіляких точок земної 
кулі. Віртуальні співтовариства — основа краудсорсингу, що забезпечує 
контекст і структуру, у якій здійснюється «робота» [10, с. 20-21]. Мотива-
цією людей до безоплатного витрачання сил, часу та донесення своїх ідей 
можуть бути: 1) інтерес до процесу вирішення творчого завдання;  2) ба-
жання побачити свої ідеї втіленими у виробництві, гордість за їх автор-
ство; 3) намір зробити внесок у спільноту та відчути причетність до ство-
рення чогось значущого.

Основою краудсорсингу є підхід, за яким кожна людина володіє зна-
ннями та талантами, які можуть виявитися затребуваними іншими людь-
ми; саме людина з усіма своїми особливими навичками ‒ центральна лан-
ка краудсорсингу. Наші індивідуальні особливості ‒ цілий букет збігів об-
ставин, цю унікальність, присутню у великих групах, можна назвати різ-
номанітністю, яка є потужною силою для розробки нових продуктів і ви-
рішення широкого спектру проблем.

На нашу думку, краудсорсинг є проявом т. зв. відкритого (масового) 
співробітництва як колективної діяльності над одним проектом за умови 
самостійної участі кожного з учасників. За гіпотезою дослідника Дж. Су-
ровецького, автора книги «Мудрість натовпу» (2004), завершується епо-
ха, коли громадськість погоджувалася з тим, що політична та медіа-еліти 
мали «монополію на мудрість». С. Федонюк звертає увагу, що на відмі-
ну від проектів масової кооперації, відкрите (масове) співробітництво не 
передбачає попереднього узгодження дій та обсягів роботи для кожно-
го учасника й обов’язкового формування сталих груп учасників, кожен 
із яких виконує певну роботу добровільно й на основі особистого заці-
кавлення, навіть без погодження з іншими учасниками. Такі проекти від-
критого (масового) співробітництва реалізуються переважно на базі со-
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ціальних медіа-сайтів універсального призначення (наприклад, Facebook) 
або спеціалізованих, а також на основі спеціально створених віртуальних 
платформ, як-от: петиційні проекти (наприклад, Avaaz), утилітарні систе-
ми для генерування документів (наприклад, на базі GitHub) [9]. 

Найбільшу популярність здобули такі краудсорсингові проекти, як 
Wikipedia (вільна енциклопедія, яка пропонує всім користувачам готу-
вати та редагувати статті), OpenStreetMap (вільна карта світу, що пропо-
нує користувачам створювати докладні карти міст), Ebird (вільна база да-
них, яка пропонує любителям-орнітологам виконувати рутинні процеду-
ри спостереження) [1]. Якщо зосередитися лише на екології (як одній із 
сфер інтересу глобального громадянського суспільства), то прикладом за-
стосування краудсорсингу є різні карти, у складанні яких беруть участь 
усі зацікавлені громадяни, відзначаючи на даних картах місця екологічних 
порушень, природні об’єкти під охороною, місця проживання рідкісних 
видів флори та фауни, розміщуючи інформацію про стан певного об’єкта 
довкілля [6].

Отже, краудсорсингова технологія − це соціальна технологія, реалізо-
вана суб’єктами громадянського суспільства в громадських і державних 
інтересах. Краудсорсинг є технологією, що поєднує нові мережеві інно-
ваційні системи з можливістю вирішення комплексних завдань шляхом 
використання інтелектуального потенціалу та знань мільйонів людей. За-
стосування технології краудсорсингу дозволяє залучити до публічного 
управління, за допомогою віртуального інформаційного простору людей, 
що володіють громадянською активністю, новими й ефективними ідея-
ми, здатністю до інноваційного мислення. Систематизований обмін іде-
ями за допомогою мережевих технологій, уможливлює залучення у гло-
бальне управління людей, що демонструють активну громадянську пози-
цію. Потрібно ширше застосовувати можливості сучасної технології гро-
мадської експертизи, в рамках якої пропозиції і рішення може пропонува-
ти кожен користувач Інтернету без будь-яких обмежень.
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ВПЛИВ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ МАСОВОКОМУНІКАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ В ІНТЕРНЕТІ НА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ
Останні десятиліття характеризуються виникненням і поширен-

ням глобальних інформаційних комунікацій. Розвинені країни виходять 
на нову фазу цивілізаційного розвитку, яку сьогодні прийнято називати
постіндустріальним суспільством. Інформаційний вибух, зумовлений 
стрімким розвитком інформаційних технологій, в першу чергу всесвітньої 
комп’ютерної мережі Інтернет, став тим фактором, який зумовив ради-
кальні зміни у всіх сферах життя людства. Широке впровадження інфор-
маційних технологій у різноманітні сфери людської діяльності, охоплен-
ня новітніми транскордонними засобами масової комунікації переважної 
частини населення дає підстави говорити про стрімке зростання ролі ін-
формації у практично всіх сферах життя сучасного суспільства. Інтернет 
фактично створив нову медіа-реальність, яка доповнила та у багатьох ас-
пектах витіснила традиційні канали як міжособистісної, так і масової ко-
мунікації. Щодо останньої, то тут мають місце радикальні зміни в самій 
структурі масової комунікації, що вимагає нових підходів як до аналізу 
особливостей масовокомунікаційних процесів в Інтернеті, так і до фор-
мування комунікаційної стратегії й тактики.

Однією з найбільш відомих і популярних моделей для аналізу процесу 
масової комунікації є т.зв. концептуальна модель Вестлі-Макліна. Осно-
ви цієї моделі її автори – американські вчені Брюс Вестлі (Bruce Westley) 
та Малкольм Маклін (Malcolm MacLean) – вперше описали у 1955 році, 
а повністю модель була представлена у 1957 році у статті «Концептуаль-
на модель для досліджень комунікації» в науковому часописі «Journalism 
Quarterly» [6].
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Значення моделі полягає в тому, що вона виокремлює характерні ас-
пекти процесу масової комунікації: кілька стадій відбору повідомлень, 
розрізнення безпосередніх та опосередкованих зв’язків між учасниками 
комунікації, виділення зворотного зв’язку як важливої складової масової 
комунікації. Серед іншого, в цій моделі підкреслюється, що засоби масової 
інформації виконують роль т.зв. брамника, який контролює та фільтрує 
потік інформації від джерела до аудиторії (роблячи вибір з яким джере-
лом працювати, здійснюючи відбір інформації, яку ретранслювати далі, 
надаючи пріоритет тим чи іншим темам тощо). Іншими словами, ЗМІ ви-
конують функцію посередника, медіатора між джерелом та реципієнтами, 
що визначає центральне місце мас-медій у «традиційних» масовокомуні-
каційних процесах.

Застосовуючи цю модель для аналізу масових комунікацій в Інтернеті, 
насамперед слід враховувати, що принциповою відмінністю масових ко-
мунікацій в мережі Інтернет є, по-перше, можливість для джерела напря-
му комунікувати з аудиторіями, та, по-друге, суттєве зростання ролі спо-
стереження за подіями безпосередньо аудиторією, обумовлене тим, що ті 
представники аудиторії, які були очевидцями певних подій, чи стикну-
лись з якимись проблемами, пов’язаними з діяльністю організації тощо, 
мають можливість самостійно інформувати про це інших, фактично ста-
ючи комунікаторами в масових комунікаціях в Інтернеті (більш деталь-
ний опис змін у структурі та характері масової комунікації під впливом 
Інтернету на основі моделі Вестлі-Макліна, а також запропонована авто-
ром модифікована концептуальна модель представлена у роботі «Модель 
Вестлі-Макліна як інструмент аналізу трансформацій масовокомуніка-
ційних процесів в Інтернеті» [2].

«Традиційна» масова комунікація є асиметричною комунікацією, по-
заяк джерело, комунікатори і комуніканти знаходяться в різних, причо-
му нерівних позиціях, і ці комунікаційні ролі є незмінними. Зокрема, для 
налагодження зворотного зв’язку потрібні спеціальні зусилля, ініціато-
ром яких знову ж є джерело або комунікатор. Відповідно, особлива роль 
у масовокомунікаційному процесі належить джерелу та комунікатору. По 
суті, це ті позиції, із яких починається масова комунікація. 

Американський соціолог Ірвінг Гофман (Erving Goffman) у своїй пра-
ці «Форми розмови» (1981 р.), описуючи роль т.зв. «спікера» у комунікації, 
запропонував розрізняти три його різновиди:

• аніматор – той, хто озвучує створене кимось текст повідомлення;
• автор – той, хто створює повідомлення, обирає, що і як сказати;
• принципал – той, чиї позиції, переконання викладені у повідомлен-

ні [3, с.144-145].
Аналізуючи трансформації у процесах масової комунікації, що відбу-

лись завдяки поширенню мережі Інтернет як нового ЗМК, можна сказати, 
що всі зазначені три різновиди, форми «спікерів» в Інтернеті можуть ви-
конуватись однією особою – кожен, хто хоче щось донести до масової ау-
диторії, може створювати відповідні повідомлення, вибирати спосіб їх до-
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несення (веб-сайт, сторінка в соціальній мережі. блог тощо) і публікува-
ти свої матеріали. 

Таким чином, ключовою особливістю масових комунікацій в Інтернеті 
стало те, що завдяки цьому ЗМК змінилась парадигма масових комуніка-
цій в цілому: від інституціональних, контрольованих мас-медіями кому-
нікацій відбувся перехід до комунікацій, де кожен бажаючий може вико-
нувати роль і джерела, і комунікатора. По суті, контроль над змістом ма-
сових комунікацій зник, що, з одного боку, відкриває нові можливості для 
«прямого виходу» на цільові аудиторії, але з іншого – вимагає значно біль-
шої уваги до контролю за іміджем в Інтернеті.

Нагальність проблеми впливу Інтернету на дипломатичну практику 
вже досить давно стала предметом аналізу науковців. Саме явище одер-
жало різні назви – «мережева дипломатія» (англ. network diplomacy або 
netdiplomacy), «електронна дипломатія» (англ. electronic diplomacy або 
ediplomacy), «кібердипломатія» (англ. cyber diplomacy), «цифрова дипло-
матія» (англ. digital diplomacy), «дипломатія 2.0» (і навіть 3.0) тощо.

У найширшому розумінні, термін «віртуальна дипломатія» означає 
зміни у дипломатичній практиці, пов’язані з появою мережевого світу. 
У найвужчому розумінні, термін включає в себе процеси прийняття рі-
шень, координації, комунікації, і практики міжнародних відносин, які 
проводяться за допомогою інформаційних і комунікаційних технологій 
[5, с.479].

У багатьох розвинених країнах світу ухвалені та реалізується страте-
гічні ініціативи у царині «віртуальної дипломатії». Однією з перших ста-
ла проголошена Сполученими Штатами Америки у 2006 році тодішнім 
держсекретарем Кондолізою Райс концепція «трансформаційної дипло-
матії» (англ. Transformational Diplomacy). В її рамках, зокрема, був запу-
щений 2007 року проект Dipnote – офіційний блог Державного департа-
менту, орієнтованого насамперед на зарубіжні аудиторії. У 2009 році була 
проголошена ініціатива «21st Century Statecraft», метою якої є «доповне-
ння традиційних інструментів зовнішньої політики новими інноваційни-
ми та адаптованими інструментами управління державою які повною мі-
рою задіюють мережі, технології та демографічні ресурси нашого взаємо-
залежного світу» [1].

Одним із напрямів використання Інтернету як транскордонного ЗМК 
у дипломатичній практиці стало створення т.зв. «віртуальних» диплома-
тичних представництв – спеціальних веб-сайтів, на які покладаються на-
самперед функції інформування та встановлення контактів з цільовою 
аудиторією певної країни чи регіону, в яких недоцільно або неможливо 
створити реальні дипломатичні представництва.

Наступним ефективним напрямом використання Інтернету у дипло-
матичній практиці є використання відомими політиками, дипломатами 
соціальних медій для прямого донесення до аудиторії своїх думок, своєї 
позиції з тих чи інших питань (тобто політик/дипломат стає одночасно, за 
типологією І. Гофмана, і автором, і принципалом, і аніматором). Найбільш 
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популярним інструментом для такого роду комунікацій з аудиторією став 
сервіс мікроблогінгу Twitter. Популярність цього сервісу породила специ-
фічне поняття – Twitter-дипломатія, або «твіпломатія» (англ. Twiplomacy).

Іншим аспектом, як соціальні медії впливають на зовнішньополітич-
ну діяльність, є безпрецедентні можливості для зворотного зв’язку. Через 
коментарі до опублікованих на веб-сайтах диппредставництв, зовнішньо-
політичних відомств матеріалів, до постів на сторінках цих установ у со-
ціальних мережах тощо, а також через власні веб-сайти, блоги і т.д. всі ба-
жаючі можуть висловлювати свої думки, позиції, погляди. Ця інформа-
ція може бути неоціненним джерелом інформації щодо ставлення гро-
мадськості (як своєї, так і зарубіжної) до акцій держави закордоном, до 
представників держави (високопосадовців, дипломатів) тощо.

Водночас, ця інформаційна відкритість та доступність унагальнює по-
требу з обережністю ставитись до того, що публікується в Інтернеті. Як 
зауважує Андреас Сандре, співробітник посольства Італії в Вашингтоні 
з питань зв’язків з громадськістю та пресою, автор низки праць з питань 
ролі новітніх ІКТ у дипломатичній діяльності, «революція соціальних ме-
діа змінила те, як ми бачимо світ, і змінює те, як ми говоримо до світу. Вона 
не лише зробила простішим для урядів і послів процес встановлення кон-
тактів з громадськістю, як іноземною, так «домашньою», вона змусила всіх 
бути більш обізнаними щодо наслідків – як позитивних, так і негативних 
– які записи у Twitter, коментарі у Facebook, відео або зображення можуть 
мати у відносно короткі терміни» [4, с.55].

Наступним напрямом використання можливостей Інтернету для 
сприяння зовнішньополітичній діяльності держави є створення спеціаль-
них тематичних веб-сайтів, присвячених певній проблемі і покликаних 
висвітлювати позицію та діяльність держави з її вирішення та формува-
ти сприятливу громадську думку. Такі сайти можуть створюватись як для 
«тривалих проблем», так і під час криз, в які була втягнута країна.

Прикладом ефективного використання веб-сайтів в кризовій ситуації 
у міждержавних відносинах є україно-російський газовий конфлікт 2008-
2009 років. Російською стороною в грудні 2008 року був створений спеці-
альний англомовний сайт «Gazprom Ukraine Facts», підтримуваний «Газп-
ромом», на якому оперативно публікувались новини газового конфлікту. 
Власники сайту подбали про його просування у пошукових системах, за-
вдяки чому він першим пропонувався у пошукових системах «Google» та 
«Yahoo!» при введенні ключових слів на кшталт Naftogaz Ukrainy чи gas 
dispute. Вочевидь, наявність якісної поданої у зручному форматі інфор-
мації не могла не привабити до цього веб-ресурсу журналістів, експертів, 
дипломатів, чиновників та й простих обивателів. Таким чином, російська 
сторона одержала ефективний канал донесення й поширення своєї пози-
ції в світовому інформаційному просторі.

Висновки. Поява та поширення Інтернету як нового транскордонного 
ЗМК викликало потребу у перегляді змісту та форм ведення дипломатич-
ної діяльності. Ключовими новими напрямами використання нових кому-
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нікаційних можливостей є створення «віртуальних дипломатичних пред-
ставництв», використання політичними лідерами та дипломатами соці-
альних медій для безпосереднього (в обхід «традиційних» ЗМК) інформу-
вання цільових аудиторій, створення тематичних веб-сайтів з певних ак-
туальних питань зовнішньої політики.
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“SCIENCE COMMUNICATION”

ЯК ФАКТОР УСПІШНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВ
Сучасні суспільства переживають серйозні соціальні, технологічні, по-

літичні та  економічні зміни. Одним із найважливіших факторів, що віді-
грає провідну роль в цих змінах є наука, значимість якої в цих процесах 
постійно зростає. Тому у цьому контексті виявляється надзвичайно важ-
ливим питання про те, як і ким представлена наука в суспільній свідо-
мості і за допомогою яких інструментів можна коригувати її образ, впро-
ваджуючи інновації, протидіючи поширенню недостовірних знань і по-
милкових уявлень, а також  сприяючи більш здоровим і конструктивним 
відносинам між наукою і суспільством.

В умовах розвитку інноваційних технологій останніх десятиліть перед 
наукою стоять не тільки нові виклики, а й потребу в  пошуку нових популя-
ризаторських форм та інструментів наукових досягнень. Щоб відповісти 
на ці виклики правильно і результативно, необхідне насамперед систем-
не розуміння того, що таке популяризація науки (Science communication).

В широкому розумінні “Science communication” сьогодні розгляда-
ється як спосіб залучення через найрізноманітніші форми і методи сус-
пільної комунікації в процес наукового пізнання. У більш вузькому сен-
сі під популяризацією науки розуміють інформаційний процес поши-
рення наукових знань в сучасній та доступній інтерактивній формі для 
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широкого кола людей. В основі популяризації науки як особливого виду 
інформаційно-комунікаційної діяльності процесу поширення наукових 
знань лежить унікальне створення і масове розповсюдження суспільно 
корисної наукової інформації через найрізноманітніші  форми.

Форма популяризації – це будь-який багаторазово відтворюваний за-
сіб комунікації, який використовується для донесення наукових знань 
широкій аудиторії, задля формування відповідного образу наукових до-
сягнень в суспільній свідомості. Найбільш значущими формами популя-
ризації є такі наступні їх різновиди як медійна та організаційно-подієва, в 
свою чергу вони  поділяються на  епізодичні, періодичні та постійні.

Медійні форми популяризації науки пов’язані з безпосередньою пере-
дачею інформації суб’єктом (автором медіатексту) об’єкту (масової ауди-
торії), через технічні засоби створення, запису, копіювання, тиражуван-
ня, зберігання, відповідної цікавої інформації. До медійних форм відно-
сяться будь-які тексти (як письмові, так і усні), зображення, аудіо- та ві-
део- матеріали.

До організаційно-подієвих відносяться будь-які форми, що залучають 
людину в спільну дію, тобто демонстрації експериментів, гуртки, клуби, 
майстер-класи та майстерні, музеї та музейні експозиції, фестивалі науки 
і т. д. Подієві форми реалізуються насамперед у вигляді окремих заходів. 

Популяризацію науки слід розглядати як особливий різновид масово-
комунікативної діяльності, основними втіленнями якої є не тільки журна-
лістика, а й зв’язки з громадськістю і реклама.

Популяризація науки являє собою особливу, самостійну сферу масо-
вої комунікативної діяльності. Оскільки діяльність медіа в більшості ото-
тожнюються з журналістикою в громадській свідомості відбувається вза-
ємопідміна таких термінів та понять як популяризація, пропаганда, нау-
ковий PR, журналістика. Популяризація, пропаганда, науковий PR перед-
бачають звернення до широких аудиторій різними можливими методами 
та інструментами, тоді як журналістика виступає лише одним із таких ін-
струментів роботи, а саме поширення наукової інформації. 

Різноманітні моніторинги українських медіа засвідчують, що біль-
ша частина матеріалів у ЗМІ представлена в основному інформаційно-
розважальним та політично-економічним контентом, а про досягнення 
вчених та розвиток науки ЗМІ практично не пишуть, а якщо і пишуть то 
в основному формують образ, який просто не відповідає дійсності, а іно-
ді просто викривлений.

Розрив що існує між українськими представниками науки та ЗМІ по-
лягає здебільшого у браці особистих контактів зі сторони журналістів 
та недовірі вчених до журналістів. Нерозуміння журналістами мови на 
якій вчені спілкуються, однобокість та поверхневість у висвітленні сер-
йозних для науки тем, використання некоректної наукової термінології, 
приводить до двосторонніх звинувачень й небажання шукати компромі-
си, що не сприяє  процесу поширення наукових знань серед публіки. Схо-
жі процеси відбулися, а здебільшого й проходять не тільки в Україні, а 
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й в інших країнах. Однак у тих суспільствах де вплив ринкових відно-
син на популяризацію науки в результаті появи нових можливостей в ме-
діа сфері  проявився раніше, з’явилися нові форми популяризації науки 
(науково-популярні сайти, комп’ютерні програми, віртуальні музеї, елек-
тронні бібліотеки та репозитарії, електронні журнали, наукові майстер-
класи тощо).

Самоорганізація інформаційних процесів під впливом ринкових від-
носин та нових інноваційних технологій в системі наукових комунікацій, 
здебільшого привела до певних суттєвих змін в напрямку популяризації 
науки, які проявилися насамперед в кількісному зростанні інформаційно-
комунікаційних наукових потоків, збільшенні числа наукових медіа, поя-
ві окремих людей зайнятих лише у сфері популяризації науки (наукових 
менеджерів). 

Кількісні зміни були спричинені здебільшого бажанням перетвори-
ти популяризацію науки в привабливий товар на якому можна заробити. 
З розширенням числа соціальних суб’єктів, залучених до популяризації
науки таких, що мають з неї вигоду – за рахунок різноманітних піар-служб 
науково-дослідних організацій, освітніх установ і комерційних струк-
тур, а також приватних організацій, що перетворюють популяризацію
науки в самостійний різновид бізнесу в загальній перспективі здатні пе-
решкодити науці виконувати властиві їй функції в отриманні нових знань 
про навколишній світ. Адже бажання збагатитися може привести до того, 
що певні менш привабливі й ресурсовитратні з точки зору медіа наукові 
напрями можуть недоотримати відповідного фінансування. Проте, інші 
більш привабливі з точки зору медійної картинки наукові досягнення мо-
жуть й стати проривними в окремих галузях науки, що є досить позитив-
ним. Зокрема в галузі розробки нових технологій, матеріалів, мікросхем 
і приладів для опто-, радіо- та мікро-електроніки, напівпровідникового 
приладобудування; технології модульного навчання; інноваційні техноло-
гії в бізнесі та освіті, проблеми творчої самореалізації особистості; охоро-
ни навколишнього середовища; географії; історії України, проблеми мови 
та літератури. 

Аналіз висвітлення в мас-медіа наукових питань свідчить, що трансля-
ція наукового дискурсу в українській медіаплощині часто супроводжу-
ється інверсією фактів, послабленням когнітивного й підсиленням афек-
тивного компонента стереотипізованих уявлень, провокуванням фобій та 
упереджень, й все більше актуалізується навколонаукова тематика. 

Нинішній час асоціюється у першу чергу з технологічними нововве-
деннями. Частина цих нововведень зобов’язана самим останнім досягнен-
ням, частина - науці минулого. 

У сучасних умовах, на тлі постійних суспільних змін  важливим є ро-
зуміння цілей  популяризації науки: популяризація з метою інформува-
ти широкі кола населення країни про наукові винаходи та відкриття, про    
діяльність наукових колективів, установ та окремих учених; популяриза-
ція з метою роз’яснити суть складних явищ, зробити наукову інформацію 
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доступною, зрозумілою; популяризація з метою захопити цікавими обра-
зами, художніми засобами у світ науки, у світ винаходів і відкриттів; попу-
ляризація з метою навчити читача у тій чи іншій сфері знання або фраг-
менту знання.

Таким чином, розглядаючи науку як соціальний інститут, можна ствер-
джувати, що “популяризація науки” спроможна допомогти  звільнити лю-
дей від упереджень, заохотити   мислити логічно, тверезо оцінювати об-
меження в соціальній і політичній практиці. У світі конфліктних інтересів 
надзвичайно важливо знайти ті засоби комунікації, які  служили б загаль-
ним полем можливого консенсусу, і якраз  важко уявити собі що-небудь 
більш придатним для цієї ролі, ніж наука. У кінцевому рахунку, загальне 
переконання людей полягає у тому, що наука сприяє пошуку істини, на-
стільки безособової, наскільки це взагалі можливо.
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СЕКЦІЯ 2
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

УДК: 316.775.4:316.75                    © Ігор Поліщук
КУЛЬТУРА ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ СПОЖИВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇ

Розглядаючи різні категорії споживачів інформації, виокремлюють 
п’ять основних їх типів. Причому присутність індивідуума в одній групі 
зовсім не означає його відсутність у всіх інших.

Категорія 1. Креативні споживачі. Дана категорія відзначається підви-
щеною інноваційністю мислення та схильністю до всього нового. Ця кате-
горія є найлегшою для розповсюджувачів інформації, адже потребує міні-
муму зусиль, аби привернути увагу до інформаційного продукту. Достат-
ньо розрекламувати інноваційні якості продукту і споживач цього типу 
забажає його придбати. Ця категорія споживачів добре реагує на всі ін-
формаційні продукти з приставкою «супер», «такого ще не було», кліпи за 
участю героїв модних блокбастерів тощо. Навіть якщо даний продукт не 
відповідає за якістю своєму рекламному іміджу, але всіляко підкреслю-
ється, що «тепер це № 1 в світі», даний тип споживачів буде його вихва-
ляти тому, що це буцімто – номер один у світі. Таким споживачам потріб-
но лише довести, що старе – це насправді щось нове, а краще – ворог хо-
рошого. Тут і починаються рекламні трюки і тонкощі – позиціонування, 
«унікальна торгова пропозиція», створення нових іміджів тощо. За дани-
ми американських досліджень, інформаційний ринок є досить динаміч-
ним і зростаючим за обсягом. Але 90% начебто нових  інформаційних ви-
робів насправді є всього лише дрібною модифікацією вже існуючих. 20% 
мають лише незначні нововведення, і тільки 10% товарів значно відрізня-
ються від всіх інших.  Справа полягає не в реальному різноманітті, а в ілю-
зії вибору нового. Ця категорія є досить поширеною серед молоді, яка за-
вжди прагне чогось нового та позбавлена багатьох стереотипів.

Категорія 2. Споживачі-традиціоналісти. На відміну від попередньої 
категорії цей тип споживачів відзначається значно більшим консерватиз-
мом. Тому даній категорії необхідно будь-за-що продемонструвати, що усі 
давно купують і користуються певним інформаційним продуктом і він є 
дійсно необхідним для життя. Для категорії традиціоналістів притаманна 
фраза: «Я  такий, як усі. Якщо хтось має даний інформаційний продукт, 
то я теж його буду мати». У другій категорії самоідентифікація з собі поді-
бними можлива тільки через складання списку споживаних інформацій-
них продуктів, а його трансформація – тільки через його зміну. Більшість 
рекламованих таким чином об’єктів пов’язується з певним типом особис-
тості, рисою характеру, схильністю або властивістю, типовими для даної 
категорії. Як правило, до цієї категорії належать представники старшого 
покоління, яке здебільшого надає перевагу класичним засобам масової ін-
формації та об’єктивно менше звертає увагу на всілякі інноваційні про-
дукти у цій сфері.

Категорія 3. Невибагливі споживачі. Цей тип споживачів зазвичай мало 
уваги приділяє роздумам про якість інформаційного продукту, його ін-
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новаційність, він просто купує те, про що усі говорять, не особливо пе-
реймаючись питанням: а чи дійсно це потрібно саме йому? За великим ра-
хунком відмінності в інформаційних продуктах для них не мають велико-
го значення. Ці люди  належать до величезної пасивної маси споживачів 
інформації. Такий споживач начебто думає, що це його власний вибір, що 
це йому подобається, а насправді, він купує те, що «розкручено», на слу-
ху, транслюється у ЗМІ, обговорюється з колегами по роботі тощо. Меха-
нізм його споживчого вибору  є не вищим за рівень простих фізіологіч-
них рефлексів. До цієї категорії належать в основному представники се-
реднього покоління, яке пройшло основні етапи соціалізації та дотриму-
ється звичного для себе способу життя.

Категорія 4. Споживачі-естети. Цей тип споживачів інформаційного 
продукту є найважчим та найскладнішим для інформаційних розповсю-
джувачів. Естети становлять найменшу за чисельністю категорію спожи-
вачів, для яких форма подачі інформації часто-густо є більш важливою, 
ніж її зміст. Багато в чому ця категорія близька до креативних споживачів, 
але відзначається меншою раціональністю та здоровим глуздом. Як пра-
вило, вона купує 10% інноваційного продукту, але не увесь, а який має ці-
каву «обкладинку» чи ярлик. Такі споживачі зустрічаються серед усіх ві-
кових категорій, але більшість їх належать до середнього віку. 

Категорія 5. Споживачі-прагматики. Цей тип споживачів намагається 
оцінювати  інформаційний товар за його реальними споживчими влас-
тивостям. Для них на першому місці є практична вигода, яку можна від-
чути, придбавши інформаційний продукт. Для розповсюджувачів інфор-
мації це одна з найскладніших категорій споживачів, адже вона ніколи не 
придбає інформаційний продукт, якщо не переконається у його безумов-
ній корисності саме для себе, для своїх особистих інтересів. Без чітко заяв-
леної практичної вигоди для себе, такий споживач буде обходити інфор-
маційний товар десятою дорогою. Прагматики зустрічаються серед усіх 
вікових категорій, але більше їх знаходиться у середньовіковій категорії, 
яку саме життя привчило дуже тверезо дивитися на існуючий стан речей 
та не купуватися на зовнішні ефекти. 

Головним індикатором, який визначає розподілення споживачів ін-
формації за різними категоріями є інформаційна культура. Вона  форму-
ється в контексті умінь і навичок самостійного нарощування професій-
них та будь-яких інших знань, затребуваних повсякденним життям. По-
няття «інформаційна культура» є комплексним та належить до складних 
наукових категорій.

Інформаційна культура – це сукупність системних відомостей про 
способи отримання знань та навички їх використання за допомогою сучас-
них інформаційних технологій. Вона охоплює складові національної куль-
тури та надбання міжнародного досвіду. Інформаційна культура стано-
вить самостійний елемент національної культури, який розвивається за 
своїми законами і вимагає відповідного пріоритетного фінансування. Ін-
формаційна культура передбачає вміння зберігати рівновагу між форма-
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лізованими та неформалізованими складовими людських знань. Необхід-
но наголосити на тому, що інформаційна культура сьогодні перетворила-
ся на основу нової, сучасної економіки, адже саме вона є базисом для ви-
никнення та виробництва інформаційних (інтелектуальних) продуктів.

Структура «інформаційної культури» включає у себе наступні складо-
ві елементи:

- культуру пошуку нової інформації, яка пов’язана з розумінням інди-
відом того, що подолання дефіциту інформації завжди викликає значні 
психологічні труднощі, ліквідацію стереотипів (сучасний інформаційний 
пошук потребує вміння аналізувати свої інформаційні потреби, викорис-
тання формальних і неформальних каналів отримання інформації, осво-
єння можливостей нових інформаційних технологій тощо);

- культуру читання і сприйняття інформації: розуміння особливо-
стей сучасних текстових повідомлень і необхідності аналізу всього «доку-
ментального шлейфу» досліджуваного напрямку, усвідомлення того, що 
будь-яке професійне читання є засобом отримання знань (на противагу 
його розгляду тільки в якості способу усунення інформаційного дефіци-
ту, що виник при вирішенні поточних задач);

- вміння переробляти великі масиви інформації з використанням ін-
формаційних (комп’ютерних) технологій, інтелектуальних нормалізова-
них методик (поаспектного аналізу текстів, контент-аналізу, класифіка-
ційного і кластерного аналізу тощо);

- прагнення до підвищення рівня комунікаційної компетентності;
- вміння знаходити партнерів по спільній діяльності з використанням 

для цього телекомунікаційних каналів зв’язку;
- вміння чітко і доказово викладати результати власної діяльності, у 

тому числі, з урахуванням рівня підготовленості і настрою цільової ауди-
торії;

- знання норм, що регламентують використання інтелектуальної влас-
ності.

Інформаційна культура проявляється в інформаційній поведінці лю-
дей. Під інформаційною поведінкою розуміється образ дій, сукупність зу-
силь, які вживаються людиною для отримання і засвоєння та використан-
ня і створення нових знань, їх передачі та поширення у суспільстві. 

Загалом інформаційна культура у сучасному контексті передбачає пе-
редусім високу комп’ютерну грамотність (знання та вміння ефективно 
працювати на персональному комп’ютері), широкі теоретичні знання про 
останні досягнення у розвитку інформаційної сфери, навички практич-
ної роботи у світовій інформаційній мережі Інтернет (насамперед нави-
чки навігації), знання декількох іноземних мов для налагодження ефектив-
ної комунікації та співпраці з можливими партнерами з провідних інфор-
маційних центрів світу.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЯК «КОНСЦІЄНТАЛЬНОЇ» ЗБРОЇ
Консцієнтальна війна, яка проводиться засобами масової інформації, 

– це нова форма протистояння, яка сформувалася в умовах кризи націо-
нальних держав та формування “мережевих держав”, які охоплюють ме-
режами комунікативних каналів територію будь-якої держави. У межах 
«мережевих» держав виникають нові форми управління свідомістю. Саме 
тому автор вирішив зупинитися на питанні нових можливостей маніпу-
лювання свідомістю, які виникають в епоху постмодернізму, і на тій ролі, 
яку відіграють тут нові інформаційні технології. У зв’язку з цим розгляне-
мо один, але доволі цікавий феномен. Це феномен використання інформа-
ційних технологій як «консцієнтальної» зброї.

Перш за все хотілося б пояснити сутність даного поняття. Консцієн-
тальна зброя – це така технологія роботи зі свідомістю (з лат. – conscientia), 
– яка спрямована на знищення певних форм та структур свідомості, а та-
кож окремих режимів його функціонування [2].

Її застосування зокрема передбачає: а) пониження загального рівня 
свідомості людей, які проживають на певній території; б) руйнування у 
них стійкої системи світоглядних цінностей та заміщення останніх різно-
манітними симулякрами; як наслідок – знищення родової та культурної 
пам’яті людей, психотизація та невротизація суспільства, що виникають у 
зв’язку з цим та призводять до появи маніакально-буйних і водночас ціл-
ковито керованих «шизоїдів»; в) руйнування традиційних механізмів са-
моідентифікації та заміщення їх механізмами ідентифікації нового типу 
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через створення різних «груп участі»; впровадження у суспільство спеці-
ально конструйованої матриці цінностей, норм поведінки та реакцій як 
єдино можливої моделі життєдіяльності населення; г) знищення здатно-
сті ставити глобальні та стратегічні цілі – руйнування суб’єктності цілих 
етносів та народів; здійснення їх цивілізаційного перевербування тощо.

Консцієнтальна зброя використовується при веденні консцієнтальних 
воєн, які, на відміну від відкритих мілітаристських акцій, спрямовані не 
на захоплення територій шляхом введення військ, але на захоплення сві-
домості людей, які проживають на даних територіях. У випадку викорис-
тання консцієнтальної зброї та проведення консцієнтальних воєн ми має-
мо справу з таким видом панування, яке відрізняється від інших типів па-
нування (фінансово-економічного, політичного, мілітаристського, епісте-
мічного і т.д.) має своєю метою саме управління свідомістю [1]. У цьому 
контексті феномен консцієнтальної зброї може і повинен стати предме-
том спеціального вивчення філософів, політологів, соціологів, тобто про-
фесіоналів в області роботи з мисленням та свідомістю людей. Панування 
над свідомістю досягається у результаті використання цілого ряду факто-
рів та засобів, найважливішими з яких виступають новітні інформацій-
ні технології.

Сучасна людина тісно пов’язана з екраном (телевізійним, комп’ютерним, 
рекламним, екраном мобільного телефону тощо). Цей екран сприй-
мається сучасною людиною як вікно в об’єктивну реальність. Відео-
ряд, відеокартинка стають для людини основою будь-якої очевидності.
Спостерігаючи свої емоції у відображенні, а точніше у проекції різних 
екранів, вступаючи у комунікацію з різними віртуальними «не-Я», сучас-
на людина у результаті просто перестає відрізняти своє власне реальне 
«Я» від віртуального. В умовах множинної різноманітності відеодискур-
сів проблема співвідношення свідомості та реальності для більшості лю-
дей уже майже ніколи не виникає: довіра до екрану призводить певним 
чином до знищення власної ідентичності. В акті самосвідомості «Я» сучас-
ну людину некотрольовано ловить масмедійний симулякр (а тому, коли 
згасає екран, в окремих людей починається психоз, оскільки вони уже не 
здатні залишатися упродовж тривалого часу або хоча б трішки наодинці 
з собою). У цьому контексті, якщо ми уявимо свідомість сучасної люди-
ни у вигляді табло, немов би розтягнутого по різних екранах та такого, що 
відображає лише безкінечні екранні відображення, то ми легко зрозумі-
ємо, що наша свідомість може бути відокремлена  від нас і стати предме-
том спеціального втручання ‒ скажімо через ті ж екрани. Тому на сучас-
ному етапі можна констатувати, що свідомість сучасної людини ‒ це своє-
рідна екранна свідомість, в яку можна втручатися, яку можна штучно роз-
бирати та збирати, розкроювати та зшивати, вводячи в неї потрібні «ідо-
ли» ринку, театру, площі тощо. 

Драма сучасної людини полягає у тому, що навіть усвідомлюючи дію 
на собі цих екранів, людина просто не в стані цьому впливу опиратися. 
Наша особистісна самоорганізація не витримує напору нової норматив-
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ності, наші рефлексивні структури виявляються, як правило, у полоні чу-
жих рефлексивних ігор, чужих рефлексивних псевдо-пояснень, які бло-
кують наші режими розуміння та рефлексії. Інформаційні машини, які 
впливають на нашу свідомість у багато разів потужніші за нас. Ми навіть 
не помічаємо, що наша свідомість виявляється зруйнованою. Ця непоміт-
на перемога над нами досягається різними способами, до числа яких мож-
на віднести такі:

1) Зниження загального рівня того інформаційно-комунікаційного  
середовища, в якому перебуває людина. З цього середовища непомітно  
вилучаються важливі символи, ціннісні орієнтири через співвідношен-
ня до яких тільки і може вибудовуватися рефлексивний процес (згадай-
мо «мильні опери» серіалів). Свідомість сучасної людини усе більше зви-
кає до занижено-розслаблюваного режиму, коли при зіткненні з пробле-
мами у людей виникає паніка і вони не здатні адекватно реагувати на ре-
альні події.

2) Руйнування механізмів традиційної самоідентифікації (етно-націо-
нальної, культурно-історичної, державної, конфесійної і т.д.) через ство-
рення у просторі мас-медійних екранів різного типу співтовариств, які 
виступають штучними, спеціально проектованими варіантами ідентифі-
кації. Це досить зручно для передвиборних маніпуляцій свідомістю ви-
борців. У цьому контексті досить цікавими є ті ідентифікаційні матриці, 
які вкидаються у нашу свідомість суспільно-політичними передачами на 
кшталт «Свободи слова» чи «Шустер LIVE», коли ми можемо спостеріга-
ти особливо високий рівень інженерії та дизайну, спрямованого на проек-
тування різного виду ідентифікаційних основ. Тут все цьому підпорядко-
вано: розташування гостей, самих учасників передачі, громадян, постій-
но повзучий на екрані графік думок: хто «за», хто «проти», голосування 
у кінці передачі і т. д. А через тиждень буде нова передача і буде запропо-
нована нова ідентифікаційна матриця, в яку людей знову буде “вмонтова-
но”. І все це стає для нас звичним. Результатом такої інженерії є те, що ми 
і справді починаємо відмовлятися від своїх власних переконань, своїх ви-
хідних основ і вірити у те, що ідентичність – це лише фантом. Тим більше, 
що філософи для цього уже підготували грунт – наприклад, представники
постмодернізму, які доводять, що ідентичностей взагалі не існує, що усе 
це виключно є конструйовані химери.

3) Вимивання, викреслювання з простору інформаційно-комунікатив-
ного середовища, у якому існує свідомість, питань, які вимагають повіль-
них режимів роботи теоретичного мислення та вироблення особистісно-
го знання. На сучасному етапі завдяки використанню новітніх інформа-
ційних технологій, які мають на меті служити на благо людини, відбува-
ється руйнування цілого комплексу здібностей, які забезпечують робо-
ту теоретичного мислення (наприклад, здатності рефлексувати, здатності
проблематизації та самовизначення, здатності цілеформування і т. д.) Це 
відбувається за рахунок переважаючої (по відношенню до мислення) екс-
плуатації свідомості та її інформаційного перевантаження. Формування 
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звички до швидкого одержання інформації з приводу до заданих і ще на-
віть не заданих питань, а також звикання до того, що цю інформацію мож-
на постійно оновлювати та змішувати, обмежуючись поверхневими демо-
версіями з приводу подій, які відбуваються; відмова від глибинного ана-
лізу проблем та звикання з тим, що їх завжди можна закрити або «зня-
ти», склавши загальну уяву про них, але так і не вивчивши їх, – усе це зни-
жує інтелектуальний потенціал суспільства та відучує його від засвоєн-
ня тих високих норм та зразків, які розроблялися у рамках класичної ра-
ціональності.

Якщо повернутися до консцієнтальної зброї, то ще раз наголосимо, 
що це не просто словесне, але ідентифікаційне перевербування. Як пока-
зав у своїх працях відомиий релігійний мислитель Е. Шифферс, консці-
єнтальна війна ведеться для того, щоб зруйнувати енергію святого, енер-
гію архетипу держави [3]. Після подібних руйнацій та надломів будь яка 
країна перетворюється у відкритий пустий простір. Переосмислюючи іс-
торію у цьому напрямі, починаєш розуміти, що консцієнтальні війни іс-
нували завжди, а їх першооснова – у протиборстві архетипів свідомості.
Так, сакральні уявлення про владу у різних народів завжди перебували у 
стані змагального протиборства і завжди вступали у конфронтацію між 
собою. Однак консцієнтальні війни, які проводяться засобами ЗМІ, – це 
нова форма протистояння, яка базується на нових формах управління сві-
домістю. У цьому, на наш погляд, і полягає одна з основних рис сучасної 
епохи.

Щоби ця ситуація якось почала змінюватися, технікам та способам 
протистояння консцієнтальній зброї слід спеціально вчити – у школах та 
вузах. Необхідно створювати спеціальні освітні програми, зокрема з по-
глибленим вивченням основ критичного мислення, у рамках яких мож-
на було б разом зі студентами аналізувати схеми та способи діяльності ві-
тчизняних та зарубіжних ЗМІ, мережі інтернет, а також виробляти аль-
тернативні їм засоби та методи роботи. 
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ВПЛИВ МАС-МЕДІА НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ

ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ

Теорія визначення порядку денного в політиці сформована навколо 
ідеї, що мас-медіа здатні впливати на важливість спрямування уваги чита-
чів та глядачів на певні проблеми. За висновком Б. Коена, «преса не може 
досягти успіху протягом довгого періоду часу, говорячи людям, що дума-
ти, але преса надзвичайно успішна говорячи людям, про що потрібно ду-
мати. Світ виглядає для людей по-різному, у залежності від карти, яку лю-
дям малюють журналісти, редактори та видавці газет, які вони читають» 
[4, с.37].

У книзі «Громадська думка» У. Ліпман [9] стверджує, що новини, які 
подаються ЗМІ є первинним джерелом інформації, а іноді єдиним, про 
державні справи: за відсутності інформації, що надається мас-медіа, біль-
шість подій, які відбуваються в державі, будуть недосяжними для біль-
шості населення. Внаслідок чого редактори та журналісти можуть мати 
певні рамки свободи вибору, тобто, які події варті їх уваги, а які – ні, і та-
ким чином вони можуть впливати на сприйняття громадян, які проблеми 
варті уваги і до якого ступеня.

Дослідження, проведене М. МакКомс і Д. Шоу [10, с.184] стало осно-
вою для висновків про вплив мас-медіа на вироблення порядку денного 
в американській політиці. Під час президентської кампанії 1968 року гру-
пу виборців з міста Чейпл-Хілл у Північній Кароліні (Chapel Hill, North 
Carolina) запитали, які, на їх думку, ключові проблеми кампанії. Отрима-
ні відповіді були накладені на модель, у якій були викладені можливі но-
вини з газет та телевізійних мереж за попередній місяць. Знайдена коре-
ляція між відповідями респондентів та випусками новин завжди була по-
зитивною. Крім зазначених авторів, існували ще ряд емпіричних дослі-
джень, спрямованих на виявлення становлення порядку денного амери-
канської політики під впливом засобів мас-медіа. Були дослідження, ре-
зультати яких свідчили про інші впливи на становлення порядку денно-
го та його рамок в політиці [1; 3; 5]. Вони вказували на те, що ефект впли-
ву на порядок денний безсумнівно залежить від контингенту читачів та 
глядачів. Наприклад, тільки ті громадяни, які не говорили про політику зі 
своїми сусідами та родичами, піддавалися впливу друкованих та електро-
нних ЗМІ. А громадяни, які спілкувалися на політичну тематику із сусіда-
ми, були достатньо ображені впливом ЗМІ на формування їхньої думки.

Як стверджують ряд дослідників [5; 7], вплив на формування порядку 
денного має насправді динамічну природу у тому сенсі, що більшість пе-
ремін у ЗМІ та порядку денному політики відбуваються в часі циклічно, 
коли увага з боку медійних засобів і широкого загалу приділяється попе-
ремінно різним проблемам. Можна стверджувати, що позитивне співвід-
ношення між ЗМІ та порядком денним залежить від того, що вони сліду-
ють за реальними подіями. Однак, можливо, що редактори та журналісти 
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у виборі подій для висвітлення у пресі використовують критерії, які сис-
темно відрізняються від тих, якими користуються громадяни, коли вони 
вирішують, які події варті уваги. Насправді, якщо присутній ефект на 
встановлення порядку денного, то реальні події у світі можуть вплинути 
на нього двома різними каналами: 1) через пряме сприйняття подій гро-
мадянами і 2) через висвітлення подій засобами масової інформації. З ін-
шого боку, позитивна кореляція між висвітленням проблем через ЗМІ і 
порядком денним відбувається завдяки тому, що мас-медіа можуть «осід-
лати хвилю» уваги громадськості, тобто, вони обирають для висвітлення 
ті події, які заздалегідь привертають увагу аудиторії. 

У зв’язку з цим Р. Бер і С. Янгар аналізують взаємозв’язок між реаль-
ними подіями в світі, телевізійними новинами та політичним порядком 
денним у США протягом 1974-1980 рр. У своєму дослідженні вони скон-
центрувалися на проблемах енергетики, інфляції та безробітті, продемон-
струвавши, що тільки у випадку безробіття світові події мають прямий 
вплив на суспільство. Стосовно інфляції та енергетики суспільство при-
слухається до випусків новин з цих питань. Більш того, зв’язок між випус-
ками новин і стурбованістю суспільства виглядає одностороннім, медій-
ний порядок денний викликає реакцію суспільства, а не навпаки, відпо-
відно до теорії порядку денного [2, с.605]. 

Теорія впливу різних подій на порядок денний у політиці може бути 
застосована на макрорівні, тобто, вплив, який мають випуски новин на 
важливість тієї чи іншої проблеми, яка хвилює і привертає увагу суспіль-
ства. Але цей вплив може також просуватися далі до мікрорівня, тобто, 
яким чином і що читачі та глядачі думають про подану проблему. Як за-
значають М. МакКомс і Д. Шоу, вплив засобів масової інформації на гро-
мадську думку і формування порядку денного може мати фрактальну 
структуру*: мас-медіа не тільки можуть виокремити певну тему як об’єкт 
уваги, але також виокремити окремі риси чи властивості тематики, зро-
бивши їх вартими особливої уваги. І дійсно теорія постановки першочер-
гової проблеми описує, як читачів і глядачів підштовхують до надання 
більшої уваги аспектам, яким надають значення у ЗМІ [10]. 

Наприклад, деякі дослідники виявляють, як інтенсивне висвітлення 
теми захоплення заручників в Ірані в останні дні президентської кампа-
нії 1980 року змушує виборців оцінити здібності Дж. Картера та Р. Рейга-
на у вирішенні проблем терористичної загрози замість іншої тематики [6, 
с.853]. Можна сказати, що певна тема чи подія можуть бути розглянуті чи 
вирішені з різних точок зору: таке виокремлення повідомлення про подію 
або проблему робиться з метою збільшення підтримки позиції відправни-
ка повідомлення або власне повідомлення з боку аудиторії. Воно виглядає 

* Фрактал (лат. fractus — подрібнений, дробовий) — нерегулярна, самоподібна 
структура. В широкому розумінні фрактал означає фігуру, малі частини якої в 
довільному збільшенні є подібними до неї самої. Термін фрактал увів1975 року 
Бенуа Мандельброт.
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також достатнім для того, щоб спонукати до зміни думки на рівні окре-
мого індивідуума. Наприклад, стосовно специфічної проблеми урядових 
витрат у США республіканці часто фокусують увагу на їх масштабності, 
наголошуючи на потребах загального скорочення витрат. Демократи, на-
впаки, наголошують на конкретних програмах (охорона здоров’я або та-
лони на продовольчі товари), які треба скоротити чи закрити. У. Джакобі 
проаналізував дані Національного дослідження виборів (1992) і виявив, 
що спротив до збільшення бюджетних витрат, насправді, значно нижчий, 
коли питання про витрати в рамках певної програми викладене/озвуче-
не правильно [8]. 

Політичні актори вважать вигідним виокремлювати певну проблему 
різними способами, беручи до уваги попередній приклад: республіканців 
вважають більш вольовими у питаннях скорочення державних витрат і, 
відповідно, податків. Фактично їх позиція отримує переважну підтрим-
ку, якщо виборці думають більше про загальну суму витрат, ніж про про-
грами, які фінансуються. На відміну від республіканців, демократи більше 
схиляються до підтримки соціальних програм і будь-який натяк на про-
грами може активізувати підтримку їх позиції, тому що виборці визна-
ють себе прямими реціпієнтами цих програм і керуються альтруїстични-
ми почуттями. Крім складнощів у виділенні тих чи інших проблем, це та-
кож може бути випадком того, що виборці у більшості своїй вірять, що 
кандидати від даної партії кращі у вирішенні проблем, які стоять перед 
ними, експертами яких вони є, і знання про які дозволяють їм вирішува-
ти їх. Це можна розглядати як концепцію власності проблеми. Цей термін 
був вперше запроваджений Дж. Петрочіком. У своєму дослідженні автор 
проаналізував зміст новин, відповіді на запитання про власність/прина-
лежність проблеми та голосування під час президентських виборчих кам-
паній у період з 1960 до 1992 року і показав, що президентські кандида-
ти у своїх політичних промовах намагалися підкреслити власні проблеми 
– демократи концентрували увагу аудиторії на проблемах громадянських 
прав та соціальних аспектах, а республіканці зосереджували увагу на за-
конах, злочинності та проблемах обороноздатності США [11]. 

Дослідження Дж. Петрочіка також продемонструвало, що якщо про-
блеми, які експлуатуються партіями як власність, є очевидними та яскра-
вими, то прихильники республіканців/демократів мають менше бажання 
йти на вибори і голосувати за свого кандидата, незалежні виборці голосу-
ють за республіканця чи демократа, і таким чином зростає загальна явка 
виборців демократів/республіканців разом із голосами за свого кандида-
та.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

БІБЛІОТЕК В РЕГІОНАХ
В сучасних умовах значно зросла увага до такого соціального явища 

як комунікація. Залучення комунікаційної проблематики до сфери біблі-
отекознавчих досліджень, що згодом привело до формування соціально-
комунікаційної парадигми вивчення бібліотеки. В цьому напрямі великий 
внесок зробили відомі вітчизняні та закордонні науковці: І.О. Давидо-
ва, В.О. Ільганаєва, М.С. Слободяник, А.В. Соколов, А.С. Чачко, Г.В. Ше-
маєва. Поняття комунікації, визначення комунікаційної природи біблі-
отеки, її трансформація під впливом змін у технологіях генерування, 
зберігання, обробки, розповсюдження – протягом останніх років уві-
йшли до актуальних тем бібліотекознавчих досліджень, зокрема, прове-
дених О.В. Воскобойніковою-Гузєвою, Т.О. Колесниковою, Т.М. Костірко, 
О.Г.Кириленко, О.Ю. Мар’їною та іншими. Комунікаційні аспекти діяль-
ності бібліотек стимулювали вивчення звичних для бібліотечної науки та 
практики питань, особливо тих, що торкалися читання, виховної ролі бі-
бліотек, організації обслуговування читачів та користувачів бібліотечних 
інформаційних систем, формування електронних ресурсів, забезпечен-
ня доступу до місцевих, національних та світових інформаційних мереж. 
У розробці цих питань важливими стали праці Н. Г. Грабар, Є.Д. Жабко, 
Ю.П. Мелентьєвої, Т.В. Новальської та інших.

Комунікаційна проблематика торкнулася віх рівнів організації діяль-
ності бібліотечного соціального інституту. Відзначимо головне, що стосу-
ється теми нашого розгляду. По-перше, важливо відзначити, що саме за-
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гально національний рівень відображення змін у бібліотечній сфері стає 
еталоном для бібліотек України. На цьому рівні формуються концепції, 
стратегії, програми розвитку. Регіональні підсистеми, а також галузеві 
ланки бібліотек в країні сприймають теоретичний і практичний досвід го-
ловних бібліотек і реалізують його в межах своїх можливостей. В цьому 
процесі немає жорсткої залежності бібліотек від рівня її функціонування, 
але часто саме регіональні бібліотеки стають ініціаторами впроваджен-
ня ідей та зразків  досвіду міжнародної бібліотечної діяльності. По-друге, 
потрібні чіткі уявлення про рівність умов реалізації комунікаційного по-
тенціалу бібліотек в регіонах. Головним тут є визначення ролі бібліотек в 
якості активного агента комунікаційного простору регіону, потенційно-
го регіонального комунікатора в системі створення, представлення регі-
онального інформаційного ресурсу і організатора споживання інформа-
ційних продуктів та послуг. Всі ці риси входять до образу сучасної біблі-
отеки, що стає координатором зв’язків  між суб’єктами соціальної діяль-
ності в регіоні. Таким чином, також виявляються певні зміни у соціаль-
ній поведінці бібліотеки, що пов’язуються з виконанням функцій посе-
редника у інформаційно-комунікаційних зв’язках між всіма комунікацій-
ними структурами регіону, інноватора комунікаційного простору регіо-
ну, координатора  учасників в інформаційно-регіональному сегменті рин-
ку, партнера у підприємницьких  об’єднаннях, зокрема у формі корпора-
цій або консорціумів [1].

Розвиток комунікаційної взаємодії в інформаційному суспільстві су-
проводжується проникненням комунікацій у всі сфери суспільного жит-
тя, появою та розвитком якісно нових комунікаційних структур і проце-
сів. Нові умови функціонування бібліотек формуються потенційно у за-
гальносуспільних змінах, але набувають конкретного значення у тенден-
ціях змін професійного середовища діяльності бібліотечних установ. Вся 
сукупність факторів зовнішнього середовища функціонування та розви-
тку бібліотек в комунікаційній системі регіонів та суспільства в цілому 
отримали теоретичне обґрунтування та мають величезну низку фактів з 
досвіду роботи бібліотек, що відображені в публікаціях фахівців з України 
та зарубіжжя [2, 3, 7, 8]. Загальним фактором комунікаційного розвитку 
суспільства вважається медіатизація, що призвела до формування медіа-
простору суспільства. Що стосується факторів внутрішнього середовища, 
то вони пов’язані з умовами здійснення бібліотечних процесів в межах ре-
гіону. Найбільш дослідженими з них є: становлення регіональної системи 
бібліотек; створення кооперативних об’єднань бібліотек, а також бібліо-
тек музеїв, архівів з формування краєзнавчих інформаційних ресурсів ре-
гіону; формування організаційно-функціональної, технологічної єдності 
бібліотек на базі інформаційно-комунікаційної технології; поява стійких 
зв’язків з органами місцевого самоврядування у напрямі реалізації про-
грам соціокультурного розвитку регіону; формування комунікаційного 
сприйняття бібліотечних процесів та організації роботи бібліотек. 
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З точки зору загальних тенденцій змін середовища діяльності біблі-
отек можна назвати тенденцію входження бібліотек до інформаційного 
сектору  економіки. Ця тенденція, хоча і має певне теоретичне обґрун-
тування, ще не є реалізованою у повному обсязі в бібліотечній практи-
ці. Сьогодні йдеться про пряме входження регіональних бібліотек до 
системи місцевого виробництва, що вимагає відповідної організаційно-
технічної підготовки, проектування, соціально-комунікаційного інжині-
рингу, реінжинірингу, висококваліфікованих кадрів тощо. Інформацій-
ні продукти і послуги бібліотек потребують доповнення за рахунок ви-
робництва когнітивних продуктів бібліотечної діяльності. Економічний 
розвиток бібліотек залишається частиною їх багатовекторного розвитку.

Тенденція підвищення технологічного рівня функціонування бібліотек 
є загальною для бібліотек України, реалізацію у створенні інформаційно-
комунікаційних систем та мереж для забезпечення вільного доступу насе-
лення до інформаційних ресурсів. Це потребує, як свідчать фахівці, поси-
лення комунікаційної взаємодії між всіма рівнями організації бібліотеч-
ної діяльності [4, 5]. Інформаційно-комунікаційні сервіси мають бути та-
кож доступні населенню безпосередньо або через посередника. Необхід-
но згадати тенденцію створення відповідного регіонального й національ-
ного електронного інформаційного ресурсу, що потребує об’єднання зу-
силь різних генераторів інформації в регіонах, об’єднання мети, каналів, 
форм представлення інформації, розподілу груп споживачів для подаль-
шого інформаційного забезпечення, наявності регіонального і національ-
ного електронного інформаційного ресурсу та його конкурентоспромож-
ності на міжнародному рівні. До цих тенденцій розвитку бібліотек також 
можна віднести поширення використання аналітичного інструментарію в 
сфері управління бібліотеками та підготовки когнітивного продукту. Але, 
як свідчать результати роботи О.М. Кобєлєва, аналітичні аспекти діяль-
ності бібліотек та органів управління бібліотечною галуззю, зокрема і в 
регіонах, поки ще не достатньо усвідомлені бібліотекарями [6]. 

До головних тенденцій, що розкривають комунікаційний напрям роз-
витку бібліотек ми відносимо такі тенденції як:

- тенденція інтеграції та вирівнювання співвідношення між центра-
лізацією та делегуванням повноважень місцевим органам самоврядуван-
ня. Особливостей своїх територій, організаційного ресурсу бібліотек та їх 
партнерів з інформаційного забезпечення суспільних потреб та індивіду-
альних потреб населення для прийняття рішень щодо використання ор-
ганізаційних, технологічних, функціональних, кадрових, та інших ресур-
сів всієї соціально-комунікаційної сфери регіону; 

- включення комплексу соціально-інформаційних та культурних по-
слуг бібліотек населенню в окрему зону соціокультурного середовища. До 
завдання реалізації цієї тенденції ми відносимо формування  соціально-
комунікаційного  комплексу регіону. Здійснення цієї задачі вже набуває 
певних рис у напрямі діяльності бібліотек з посилення партнерських від-
носин з різними структурами соціокультурного оточення бібліотек в ре-
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гіонах, а також налагодження взаємодії з громадянським суспільством, де 
партнерами бібліотеки стають різні групи одержувачів послуг, державні 
та громадські організації або об’єднання, бізнес-структури. Все це надає 
нового змісту традиційній діяльності бібліотек та підвищує значення бі-
бліотеки як соціально-комунікаційної структури. Існують численні при-
клади співпраці бібліотек зі ЗМІ, музеями, архівами. Але поки що, часто 
ця взаємодія розглядається як приклад простого партнерства у виконан-
ні місцевих соціокультурних заходів. В цій співпраці їх діяльність не роз-
глядається як діяльність одного агента, який діє у єдиній загальній стра-
тегії на території, місцевості, в місті або селищі;

- формування позитивного образу регіону у комунікаційному просторі 
країни. Реалізація цієї тенденції пов’язана із низкою оперативних завдань 
відносно вивчення потреб та ресурсів регіону, для включення їх до про-
грам своєї інформаційно-сервісної діяльності; активної пропаганди, ре-
клами продукції та послуг; формування їх комунікаційного іміджу; підви-
щення ролі бібліотек у досягненні завдань соціокультурного розвитку ре-
гіонів. В межах цієї тенденції реалізуються завдання підвищення важнос-
ті читання і відтворення гуманістично-виховної функції бібліотек. Тради-
ційно бібліотеки складають одне із історико-культурних надбань регіонів. 
Вони є зберігачами, розповсюджувачами національно-культурних тради-
цій, місцевого культурного досвіду, сімейно-громадських цінностей, що 
входять до скарбниць людського життя, виховання, освіти, праці, кому-
нікації. 

Таким чином, використання знання про тенденції і фактори, що діють 
на рівні всієї бібліотечної системи, розповсюджується на усі її складові 
і  впливають на сутнісні зміни в її структурно-функціональному устрою 
та на її входження до системи соціальних комунікацій суспільства. Фор-
мування і подальше функціонування комунікаційного простору України, 
на думку фахівців, є стратегічним напрямом діяльності бібліотек, зокрема 
регіональних бібліотечних центрів. 

Бібліотеки мають зайняти своє місце в комунікаційній системі ре-
гіонів та суспільства в цілому. Подальші дослідження визначатимуть 
трансформування регіональних бібліотечних систем та їх інтеграцію до 
інформаційно-комунікаційного простору регіону. Крім того, слід у по-
дальшому пов’язувати розробку стратегічних моделей бібліотечних сис-
тем зі становленням єдиного соціально-комунікаційного комплексу ре-
гіону.

Список використаних джерел:
1. Апшай М.В. Бібліотека у формуванні комунікаційних зв’язків в со-

ціокультурному просторі регіонів // СВІТ соціальних комунікацій : наук. 
журн. – Т. 5. 2012. – К. : КиМУ, ДонНУ. – С. 81-84.

2. Артемьева Е.Б. Диагностика и моделирование деятельности 
региональных библиотечных систем / Е.Б. Артемьева, Л.А. Кожевникова, 
Т.В. Дергилёва // Библиосфера. – 2010. – №3. – С. 42-47.

3. Воскобойнікова-Гузєва О.В. Модернізаційна стратегія розвитку ві-



66

тчизняної бібліотечно-інформаційної сфери / О.В. Воскобойнікова-Гузєва 
// Бібл. вісн. – 2012. – № 5. – С. 8 – 19.

4. Каптерев А.И. Информатизация социокультурного пространства / 
А.И. Каптерев. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2004. – 512с.

5. Кириленко О.Г. Еволюція наукових уявлень про бібліотечну техно-
логію в Україні (80-90 рр.): Автореф. дис. канд. іст. наук. – К., 1996. – 23 с.

6. Кобєлєв О.М. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної ді-
яльності в Україні: монографія / О. М. Кобєлєв ; Харк. держ. акад. культу-
ри. – Х. : ХДАК, 2012. – 245 с.

7. Мар’їна О.Ю. Регіональні бібліотечні системи України : сучасний 
стан та перспективи розвитку / О.Ю. Мар’їна // Вiсн. Харк. держ. акад. 
культури : зб. наук. пр. – Х., 2009. – Вип. 24. – С. 156-164.

8. Петрова Л. Українська бібліотека в контексті глобальних процесів 
розвитку суспільства / Л. Петрова // Вісн. кн. палати. – 2003. – №2. – С.24-
28.

УДК: 070: 659.136                  © Лариса Раренко
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СФЕРАХ РЕКЛАМИ ТА БРЕНДИНГУ
Актуальність. Нині відбувається швидкий розвиток нових інфор-

маційних технологій в сфері візуальної культури: комп’ютерної графіки, 
web-дизайну, тривимірної графіки та анімації, міждисциплінарних форм 
сучасного мистецтва. «Технології мультимедійного полівимірного контен-
ту впевнено завойовують світ» [1, C.136], – до такого висновку приходить 
вітчизняний дослідник Вадим Бугрим, досліджуючи мультимедійну полі-
вимірну рекламу та її контент. «Візуальні засоби у рекламі є вирішаль-
ним засобом переконання», – зауважує ще один з найбільш креативних 
особистостей у рекламній індустрії, засновник однойменного рекламно-
го агентства Лео Барнет [2, C. 256]. Отже, ми вирішили звернути особливу 
увагу на вивчення нових інноваційних візуальних засобів реклами, зокре-
ма використання 3D-друку як однієї з передових технологій сучасності. 

Мета і завдання нашого дослідження полягає у тому, щоби визначи-
ти особливості 3D-друку, які стали причинами його активного викорис-
тання у рекламі та брендингу,  розглянути приклади успішних рекламних 
3D-кампаній у ЗМІ та дослідити передумови їх успіху. Зокрема ми проа-
налізуємо причини гальмування розвитку 3D-друку у сфері реклами.

«3D-друк являє золоту середину між царствами віртуального і фізич-
ного ремесл. Це відкриває нову еру ремесла реклами. Ми повинні вироби-
ти нове бачення, як бренди можуть виразити себе», – зазначає Акі Спай-
сер, глава Digital TBWA. «Підйом 3D-друку»,– змушує практикуючих ре-
кламістів звернути пильну увагу на нові тенденції та технології» [6].

Технології 3D у сфері реклами вже не є новинкою, та все ж почали ак-
тивно поширюватись лише нині. Нові винаходи сприяють розвитку но-
вих видів реклами. Так, наприклад, свого часу з’являлись нові види рекла-
ми з винайденням відповідно друкарського верстату, радіо, телебачення, 
персонального комп’ютера, інтернету, мобільних телефонів, технології до-
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повненої реальності. Кожен винахід змусив рекламу розвиватися у від-
повідь. Черговим рівнем став винахід 3D-друку. Бренди просувають себе, 
свої послуги і товари одразу у кількох вимірах: у відео, в зовнішній рекла-
мі, на акціях, і в реальних фізичних речах. 3D-друк віщує розширення за 
межі плоских вимірів вираження бренду – від 2-D рекламних зображень у 
бік тримірного тактильного вираження (брендові сувеніри, концепти но-
вих моделей, персоніфіковані товари та ін.). Це вже не просто фотогра-
фії та малюнки речей, це реальні речі у реальному світі. Усі новинки за-
лучають увагу обмеженої аудиторії через перенасиченість на рекламному 
ринку, у той час як 3D-реклама та 3D-друк зокрема дозволяють захопи-
ти порівняно більшу частину завдяки своїм унікальним характеристикам. 
3D-друк перетворюється у розвиваючий бізнес, не зупиняючи свій роз-
виток як побутова технологія. Особливу нішу зайняли рекламні кампанії 
з використанням 3D-друку, це дозволило вийти на істотно новий рівень 
тактильних комунікацій з клієнтом. Рівень розповсюдження 3D-друку як 
засобу реклами і брендингу в сфері соціальних комунікацій вітчизняни-
ми науковцями детально ще не досліджувався. 

Причини розвитку 3D-друку як засобу брендингу.
1. Інноваційність. Зручність. Економія. Рекламний ринок перенасиче-

ний, тому технології 3D дозволяють виділитись. А ось 3D-друк – новин-
ка і ще мало поширений, його використання в роботі компаній є подією 
як на рекламному ринку, так і в житті клієнтів. Це стає основною причи-
ною розвитку 3D-друку саме як засобу брендингу. Зокрема, проаналізу-
вавши 3D-кампанії 2013 року, можна відзначити успіх Бельгійської стра-
хової компанії DVV, яка, використавши технології 3D-друку, не лише зе-
кономила кошти, але й привабила клієнтів завдяки інноваційності свого 
рішення. Компанія ввела сервіс «Збережи ключ», за допомогою якого клі-
єнти зберігали 3D-копії своїх ключів на захищеному сервері. Коли клієнт 
губив ключ, він міг взяти свої дані й створити новий, роздрукувавши на 
3D-принтері [5]. 

2. Унікальність, персоніфікація, ототожнення клієнта з брен-
дом. 3D-друк також як засіб брендингу, вдало використали в кампанії 
«3D-друк Community Project Nokia». Причиною успіху кампанії та роз-
витку 3D-друку загалом стала можливість клієнтів персоніфікувати себе 
з торговою маркою. «Зокрема, кожному клієнту була надана можливість 
створити індивідуальний чохол, який можна роздрукувати на 3D-принте-
рі» [5]. Таким чином клієнти вкладали власну творчість і ототожнювали 
себе з мобільним телефоном цієї марки, що досить вдало позначилось на 
загальному рівні довіри до бренду.

3. Необмежена творчість. Інструментарій 3D-друку дозволяє візуа-
лізувати будь-які рекламні ідеї, мінімально обмежуючи та максимально 
точно реалізуючи концепти рекламної кампанії. Чим унікальнішим буде 
3D-витвір, тим краще він буде працювати в якості 3D-реклами. Варто зау-
важити, що це працює, доки 3D-витвір естетично приємний для очей і не 
заважає основним потребам клієнта.
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4. Довготривалість реклами. Великого успіху досягла кампанія 2012 
року від Volkswagen Polo і DDB, яка дозволяла потенційним клієнтам від-
чути себе дизайнерами автомобілів (ототожнення, можливість реалізува-
ти свою найвищу потребу за пірамідою Маслоу – бути творцем, створю-
вати). Бажаючі створювали власні моделі нових версій продукту. Кращі 
були надруковані на 3D-принтері і виставлені в Копенгагені, де клієнти 
могли забрати їх собі додому на пам’ять. Таким чином, можна визначи-
ти ще одну особливість рекламних кампаній з використанням 3D – дов-
готривалість ефекту від реклами. Адже такий «сувенір» клієнт ніколи не 
викине і протягом років буде позитивно розповідати про нього друзям та 
знайомим, активно підтримуючи позитивний імідж бренду. 

5. Емоційність. Тактильність. Краще відчути, ніж просто побачити. 
Об’єднавши попередні особливості 3D-друку, які стають причиною його 
активного використання у брендингу, можна досягти ще одного ефекту 
– надзвичайної емоційності. Зокрема, благодійна організація з допомоги 
бездомним «Барнардос і BBH London» використала технологію, щоб нага-
дати англійським сім’ям, наскільки їм пощастило мати дах над головою, і 
таким чином закликати до благодійності. Під час кампанії «Різдвяний бу-
диночок» у 2013 році організація щодня обирала одну з сімей, які пожерт-
вували кошти, і виготовляла мініатюрну 3D-копію їх будинку у персоналі-
зованій «Сніговій кулі». Тримаючи в руках такий сувенір, люди відчували 
вагомість і важливість свого вчинку. Емоційний ефект був досягнутий за-
вдяки глибоко прорахованим психологічним особливостям. Люди не про-
сто жертвувати кошти для бездомних, а віддячували долі за те, що в їх 
житті все склалось вдало. Це яскраво демонструвала 3D-копія, яку можна 
було тримати в руках, відчути на дотик. Також вдало було обрано час для 
кампанії та влучно використані традиції та цінності. 

6. Доступність. Простота сприймання. Запам’ятовуваність. У Geneva 
Film Company провели дослідження, як інтерактивні 3D-моделі вплива-
ють на здатність дітей до навчання. Дослідження показало: «Учні, які вчи-
ли використовуючи 3D-моделі отримували в середньому 8,33 з 10, в той 
час як їхні однокласники, які вчили, використовуючи більш традиційні 
методи 2D, набирали у середньому 7 з 10» [4]. Отож, 3D-моделі є прості-
шими для сприймання, дозволяють легше зрозуміти складні ідеї. Це дослі-
дження показує потенційну ефективність використання 3D-зображення 
в рекламі, оскільки 3D значно полегшує людям обробку і зберігання ін-
формації. 

Причини гальмування поширення 3D-друку в рекламному просторі. 
Гальмує поширення 3D-друку у сфері реклами мала кількість компетент-
них рекламно-графічних компаній, які можуть якісно прорахувати бю-
джет і потреби в маркетингу. Невідповідність між бюджетом рекламної 
кампанії до прибутків, досягнутих в результаті, – найпоширеніша пробле-
ма. Хоча варто зауважити, що 3D-друк часто має довгостроковий марке-
тинговий ефект, тому прораховувати його успіх та очікувати на результа-
ти варто протягом тривалого часу.
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Зокрема, проаналізувавши рекламну компанію від Gefem для Coca-
Cola (введення нових пляшок Міні на ринок в Ізраїлі), ми помітили не-
високий ефект від витрачених зусиль. Варто звертати увагу на співвідно-
шення витрачених коштів на рекламну кампанію та приросту прибутків. 
Ідея рекламної кампанії була досить веселою. Бренд закликав споживачів 
створити міні-цифрові версії себе для мобільного додатку, де вони потім 
існували в стилі «Тамагочі». Кращі виграли поїздку на завод Coca-Cola, де 
їх міні-копії перетворили на реальну річ за допомогою 3D-друку.

Недостатня увага до дослідження цільового ринку. Варто дізнатися, 
які аспекти дизайну будуть якнайбільше спонукати споживача придбати 
товар, скористатись послугою чи позитивно запам’ятати бренд. Зокрема, 
елементи дизайну упаковки чи талісману варто підкреслити у рекламних 
3D-витворах. Окрім того, нові технології потребують нового інструмента-
рію, що поки є доволі дороговартісним та малопоширеним, а також нових 
спеціалістів, які раніше не працювали в сфері реклами (3D-художники-
графіки, CAD-архітектори, експерти візуалізації, дизайнери одягу, ювелір-
них виробів та ін.). Ці ролі не обов’язково «нові» у світі, просто не є ти-
повими для рекламного агентства, але все частіше вони стають нормою в 
цьому середовищі. Отже, у рекламні агентства потрібні нові ремісники з 
новими навичками – люди, які можуть думати і працювати в умовах ко-
мунікацій, що лише розвиваються. 

Висновки. Ми спостерігаємо поширення 3D-друку як нового виміру 
у рекламних комунікаціях. Щоб привернути увагу апатичної аудиторії, 
рекламодавці усе частіше використовують нові стратегії. 3D-візуалізація 
досягає високого рівня, а технології стають доступнішими, таким чином 
3D-реклама скоро може стати мейнстрімом. 3D-друк істотно розширює 
можливості вираження бренду, але його по-різному включають як засіб 
брендингу, деякі компанії марно, а деякі вельми корисно. 

Варто також звернути увагу на те, чи не стане іноді використання нової 
технології зайвим рекламним сміттям. Рекламодавці будуть змушені узго-
джувати свої фізичні виходи у світі таким чином, аби не зашкодити еко-
логічній ситуації на планеті. А також випускати у світ лише високоякіс-
ний продукт, щоб не дратувати і не відлякати людей, які стають все більш 
несприятливими до впливу реклами. Важливим стає вміння ненав’язливо 
постачати на ринок лише справді унікальні фізичні речі, про які брен-
ди можуть сказати щось дійсно важливе. «Результативні компанії більше 
вкладають у брендинг (…) – не менше 13 %» [3, C. 66], – зауважує Джефф-
рі Марк. Отже, варто очікувати нових рішень, які ґрунтуватимуться на 
останніх науково-технологічних досягненнях, зокрема у сфері 3D-друку. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕАЛІВ УКРАЇНЦІВ:

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Історію людства не можливо уявити без існування ідеалів. На почат-

ку нового століття Україна знову стоїть перед вибором: які ідеали ста-
нуть актуальними у новому тисячолітті, яку історичну модель розвитку 
вибрати. Тим часом, світові тенденції глобалізації техногенної цивілізації, 
все зростаюче значення у ній електронних ЗМІ формують нове соціально-
психологічне та політико-інформаційне середовище, у тому числі і в 
Україні, де за останній рік відбулися кардинальні зміни у соціально-
економічній і політичній організації суспільства, і суттєвої трансформації 
зазнали політичні ідеали. Будучи найважливішим системоутворюючим 
фактором, політичні ідеали відіграють величезну роль у формуванні по-
літичної свідомості, визначенні ціннісних та світоглядних установок осо-
бистості і суспільства в цілому. 

Сьогодні одним із найпотужніших засобів психологічного впливу на 
політичні ідеали українців є ЗМІ, які бурхливо розвиваються завдяки ви-
користанню новітніх інформаційних, комп’ютерних і телекомунікаційних 
технологій. Сучасні ЗМІ завдяки своїм широким технічним можливостям 
впливають на політичну свідомість всіх суб’єктів політичної діяльності і 
формують таким чином в українців новий континуум політичних ідеалів.

Політичні ідеали несуть у собі цінності відтворення певних типів по-
літичних відносин, цінності людей, та соціуми вцілому. Їх специфіка по-
лягає у тому, що вони представляють особливу програму відтворен-
ня, яка реально чи потенційно може бути основою інтеграції суспіль-
ства, запобігання процесів його розпаду та дезінтеграції. У різних кон-
цепціях виникнення держави політичний ідеал виступає як централь-
на категорія, яка покликана вказувати орієнтири подальшого розви-
тку такого політичного інституту як держава [2, с.23]. Зокрема, Арис-
тотель вважав, що найголовніше при всякому державному ладі – це за 
допомогою законів та решти розпорядку влаштувати справу так, щоб 
посадовим особам не можливо було наживатися. Багатолітні політико-
психологічні дослідження засвідчують, що у сучасній суспільній свідо-
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мості поступово утверджується ідея про те, що політичні ідеали є стиму-
лом соціально-політичного розвитку держави. Свого часу ще Дюркгейм 
відзначав: ідеали є головними двигунами поведінки людини, за якими 
стоять реальні і діючі колективні сили. На думку Дюркгейма, на великих 
ціннісних ідеалах формуються і базуються цілі цивілізації.

Абсолютним лідером в інформуванні громадян України про політич-
ні події залишається телебачення – 90% населення зазначили його се-
ред трьох пріоритетних для себе ЗМІ за результатами опитування Фон-
ду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» разом із соціологічною 
службою Центру Разумкова. 63% респондентів довіряють ЗМІ [8]. Дові-
ра є свідченням того, що ЗМІ формують нові уявлення про сьогодення та 
майбутнє, і відповідно, здійснюють вплив на свідомість громадян, дикту-
ють свої умови розвитку інформаційного та політичного простору, зокре-
ма нового вибору політичного ідеалу. Високий показник довіри до ЗМІ 
свідчить про значний вплив на політичну свідомість населення, що дозво-
ляє різним політичним силам маніпулювати нею на свою користь. Не се-
крет, що сьогодні суттєва перевага буде у того політика, який отримає до-
ступ до ЗМІ, зокрема телебачення. Не можна з цим не погодитись, оскіль-
ки, якщо політика не показують по телебаченню, значить його фактично 
не існує в політичному просторі. 

У динамічній політико-психологічній тріаді «населення – ЗМІ – іде-
али» нові політичні сили проявляють себе на рівні суб’єктів політико-
психологічних процесів (засновників та власників інформаційних дже-
рел). Тому, нові умови, впливаючи на політичну свідомість, вторгаючись 
у сферу виробництва політичної інформації, диктують свої умови розви-
тку інформаційного і політичного ринку та нового вибору політичного 
ідеалу.

Наявність у якості власників ЗМІ елітних груп з різними політичними 
ідеалами призводить до значної заангажованості поданої інформації, яку 
у суспільстві оцінюють як свого роду цензуру. Враховуючи те, що протя-
гом останнього десятиліття практично всі державні телеканали отриму-
ють недостатнє державне фінансування, на сучасному етапі на ринку ЗМІ 
не залишилось редакцій, акціями яких не володіли би крупні фінансово-
промислові групи. У результаті, якщо раніше свободу інформації обмеж-
увала держава, то сьогодні тенденції до монополізму суттєво обмежують 
свободу вибору інформації. 

Аналізуючи політичні наслідки впливу електронних ЗМІ на україн-
ців варто зазначити, що процес десакралізації влади та її носіїв, нероз-
ривно пов’язаний з процесом віртуальності, ефект якої створює телеба-
чення. Події стають для нас реальними, як такі, що насправді відбулись, 
якщо про них повідомляють ЗМІ. На двох паралельних телевізійних ка-
налах ми можемо побачити абсолютно відмінні образи одного й того ж 
політика, однієї й тієї ж події чи цілої держави, не кажучи вже про інші 
країни. Яскравим прикладом є зображення Росією подій в Україні. При-
чому, навіть, українці, які часто дивилися російські телеканали нерідко 
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сумніваються у правильності дій наших Збройних Сил. Практика пока-
зує, що активність українців у політичних процесах країни зросла. Недо-
віра до попередньої влади, незадоволення і фактично несприйняття вже 
старих норм і правил призвели до масових протестів, які стимулювали 
нові ідейно-політичні орієнтації, що вимагають формування нових полі-
тичних поглядів щодо свого майбутнього з відповідними новими полі-
тичними ідеалами. 

Отже, ми бачимо, що українці гостро відчувають незадоволення мину-
лими органами політичної влади, що власне і призвело до обурення, про-
тестів, Майдану, зміни органів влади та позачергових виборів Президен-
та України. Це свідчить про запит на зміни старого суспільного устрою 
і формування нових політичних ідей, орієнтацій, цінностей та ідеалів. 
Можна припустити, що невдоволеність та розчарування народу накопи-
чувались роками, разом з тим люди довго терпіли і сподівались на кращі 
часи. Проте очікування виявились марними і досягнувши свого апогею 
вилились у масові протести. Сама система змусила людей переосмисли-
ти своє місце у політичних процесах країни. Залишилось два шляхи, ту-
пої, безликої і слухняної маси і активного, критичного, політично грамот-
ного громадянина. І нехай сьогодні ще не все вдається, однак формуван-
ня нового громадянського суспільства заперечити не зможе, навіть, най-
більший скептик.

У нових умовах українці очікують від політиків дійсно лідерських 
якостей, дієвості, ефективності, високих моральних якостей та особистої 
визначеності. Вони потребують лідера, котрий зміг би трансформувати їх 
власні інтереси в ефективну програму дій та пов’язати її із загальнонаціо-
нальними інтересами. Однак інколи складається враження, що деякі полі-
тичні лідери йдуть у владу не для того, щоби захищати загальнодержавні 
інтереси, боротися з корупцією, а щоб творити її. 

Вибори Президента 2014 року показали, що суспільна свідомість наро-
ду України віддзеркалює тенденцію, так би мовити, до лідера нового типу, 
висуває до нього відповідні вимоги. З одного боку, ці дані свідчать про ба-
жання української ментальності покладати сподівання на лідера, цей раз 
іншого ґатунку. З іншого боку, це дає підстави говорити про велике ба-
жання людей до позитивних дієвих зрушень у житті суспільства. Пере-
фразувавши афоризм Отто Бісмарка зауважимо, що кожний народ має 
таких політичних лідерів, на яких заслуговує, оскільки сам їх породжує. 
Політичні лідери – ідеальні споживачі будь-якої влади: вони візьмуть її 
стільки, скільки буде можливо у межах даного суспільства, яке дозволить 
їм це зробити [2, с.281]. 

Політичний ідеал надихає людей на зміну соціальної системи і самих 
себе, малює їм ідеальну конструкцію соціальних умов і політичних від-
носин. Втілюючись у сукупності цінностей, політичний ідеал стає важ-
ливим компонентом ідеології соціальних рухів, а реалізуючись у соціаль-
них нормах, стає регулятором політичних відносин всередині суспіль-
ства, способом досягнення згоди учасників політичних відносин та підви-
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щення їх згуртованості. У цьому зв’язку одним із найважливіших завдань 
загальнонаціональних державних електронних ЗМІ має стати підтрим-
ка почуття приналежності українських громадян до єдиної національно-
культурної спільності, зміцненню національної ідентичності, вироблення 
загальнонаціонального ідеалу держави як органу політичної влади. Осо-
бливо важливою є взаємодія держави і суспільства з метою створення та-
кої ситуації, коли можливість доступу та використання зростаючого по-
тенціалу ЗМІ будуть здійснюватися в інтересах усіх громадян, а не тільки 
вузького прошарку еліт. 
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ПРИСУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ У СОЦІАЛЬНИХ 

ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖАХ: ВІТЧИЗНЯНІ ПРАКТИКИ
У Росії, країнах Європи та Близького Сходу соціальні мережі вже дав-

но стали засобом поширення ідей і переконань. Соціальним мережам за-
вдячують своїй популярності і нові політичні діячі [1]. Ситуація з пози-
ціонуванням політичних лідерів у соціальних Інтернет-мережах має пев-
ні особливості в Україні. Це у свою чергу, накладає відбиток на специ-
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фіку використання різних комунікативних платформ соціальних Інтер-
нет – мереж. 

Як середовище політичної комунікації соціальні мережі, передусім 
Facebook і Twitter, почали використовуватися українськими політиками 
з 2009–2010 років – часу створення перших аккаунтів / профілів політи-
ків (М. Бродський, Л. Оробець, С. Тігіпко, А. Гриценко, А. Аваков, О. Ляш-
ко), політичних партій (ВО “Свобода”, Політична партія “Демократичний 
альянс”) [2, c.229]. У цей період у мережах починають з’являтись і офіцій-
ні сторінки державних структур, міністерств. 

Аналіз мережевої присутності політичних лідерів ми звузили до до-
слідження трьох комунікативних платформ соціальних Інтернет-мереж: 
Facebook.com, Vk.com та Twitter.com. Саме у цих мережах українські по-
літичні лідери є найбільш представлені у кількісному аспекті та активні.

Таблиця 1
Інтернет-мережева пристутність політичних лідерів

(станом на 25 березня 2015 р.)

Політик FB. Vk. Tw.
П. Порошенко + + +
В. Янукович + - +
А. Яценюк + - +
О. Тягнибок + + +
В. Кличко + - +
Ю. Тимошенко + - +
Ю. Мірошниченко + + +
М. Добкін - - +
Н. Шуфрич + + +

У таблиці 1 представлена інформація про Інтернет – мереже-
ву присутність політичних лідерів, які досліджувались. Як мож-
на спостерігати, найширше мережево-представленими є П. Поро-
шенко та О. Тягнибок, згодом до лідерів приєднались – Ю. Мірош-
ниченко та Н. Шуфрич. За критерієм кількості друзів / підписни-
ків найпопулярнішими є П. Порошенко, О. Тягнибок, М. Добкін та 
В. Кличко. Найпопулярнішою Інтернет-мережою серед досліджуваних по-
літиків є Twitter.com. (Таб. 1). Саме тут політики мають змогу за допомо-
гою коротких повідомлень бути якнайшвидше поширеними серед корис-
тувачів мережі. Другу сходинку по популярності посідає Facebook.com. 
Російську мережу Vk.com обрала тільки половина з досліджуваних полі-
тиків. Цікаво, що М. Добкін, який користується тільки Twitter.com най-
менше її політизує. Сторінку у мережі Twitter.com В. Януковича було за-
терто, хоча більше 4852 тис. підписників залишилось (див. Таб. 2). У мере-
жі Vk.com існує найбільше фейкових сторінок досліджуваних політиків.
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Таблиця 2
Мережева Інтернет-аудиторія політичних лідерів

(станом на 25 березня 2015 р.)

Кількість друзів / підписників
FB. Vk. Tw.

П. Порошенко 338 532 363076 578480
В. Янукович 4852 - 4852
А. Яценюк 330231 - 2381
О. Тягнибок 30298 18532 175234
В. Кличко 108422 - 356365
Ю. Тимошенко 86934 - 285126
Ю. Мірошниченко 11500 407 57
М. Добкін - - 48636
Н. Шуфрич 3574 1053 307

Користування соціальними Інтернет – мережами створює певні ризи-
ки для політичних лідерів. У політичному вимірі, така конфіденційна ін-
формація як листування, може стати причиною втрати рейтингу у політи-
ка чи кандидата на політичну посаду. Так, зокрема, у 2014 р. згідно заяви 
міжнародної хакерської організації Anonimys, вони зламали електронне 
листування лідера української політичної партії “УДАР” В. Кличка. Попри 
незначний резонанс у суспільстві, все ж таки певні мережеві кола довго 
обговорювали дану тему, та псували, хоч і незначним чином, рейтинг по-
літика. 

Подібні інциденти можна спостерігати і в Росії. У 2011 р. відомий бло-
гер fatherland оприлюднив листування російського опозиціонера С. На-
вального. За словами блогера, тепер після публікації листування репута-
ція С. Навального як безкорисливого борця з корупцією опиняється під 
великим питанням, однак в блогосфері вважають, що ліберали все одно 
стануть на захист “свого кумира” . В країнах Європи та США подібні “зла-
ми” поштових скриньок чи листувань із соціальних мереж можуть спри-
чинити значно більших втрат політичних рейтингів. Зокрема, італійський 
екс-прем’єр С. Берлусконі завдяки розсекреченому sms-листуванню ді-
вчат, які відвідували його вечірки, отримав додаткові підтвердження зви-
нувачень висунутих прокуратурою м. Мілан. 

Попри те, що не завжди джерелом витоку компрометуючої інформа-
ції про політика є комунікативна платформа соціальних Інтернет-мереж, 
зазвичай, такого роду інформація активно множиться та поширюється у 
даному середовищі. Таким чином, можливість “зламу” акаунта у комуніка-
тивних платформах залишається не вирішеною проблемою, що створює 
значну кількість проблем для користувача. Розповсюдження такої інфор-
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мації залишається, практично неконтрольованим процесом. Часто, для 
політика “витік” приватної інформації може зіпсувати політичний рей-
тинг та кар’єру. Підтвердженням даної тези є те, що, зазвичай, витік по-
дібної приватної інформації відбувається у передвиборчий період та стає 
“чорною” політичною технологією. 

Отже, саме у віртуальному середовищі відбувається ефективний дво-
сторонній зв’язок, здійснюються взаємовпливи між політиками, грома-
дянами, експертами, організаціями. Прийняття політичних рішень підда-
ється критиці, а мережевий діалог певною мірою “лобіює” інтереси грома-
ди. На виході політичної системи, дії та рішення трансформуються. Вико-
ристання політичними лідерами соціальних Інтернет-мереж створює для 
них нові, ефективні механізми комунікації з соціальними групами та гро-
мадянами. Однак, мережеві взаємодії в Інтернет – просторі створюють і 
ризики, головним чином – “витікання” особистої інформації.
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СЕКЦІЯ 3
АДАПТАЦІЯ В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
УДК: 338.48         © Євгенія Тихомирова

КОМУНІКАЦІЇ З ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ: 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Фінансова політика є справедливою і ефективною лише за умови вико-

ристання сучасної системи комунікацій з громадськістю. Система зв’язків 
з громадськістю у фінансовій сфері, спрямована, перш за все, на вирішен-
ня задач інвестиційного позиціонування, що охоплює географічні, демо-
графічні, політичні, економічні та інші параметри. Цільовою аудиторією 
для суб’єктів інвестиційного процесу виступає практично все населення 
країни, іноді певні групи населення інших країн. Разом з тим, фінансові 
спеціалісти звертають увагу на такі цільові аудиторії як інвестори, креди-
тори, вкладники банків, організації, що інвестують різні проекти, та уста-
нови, які шукають інвесторів для підтримки бізнесу, фінансові аналіти-
ки та інші. Саме ці суб’єкти інвестиційного процесу будуть відносити-
ся нами до інвестиційної громадськості. Стосунки з інвесторами мають 
принципове значення для компаній в усьому світі. Незважаючи на різні 
культурні і політичні умови, в яких працюють компанії, принципи investor 
relations однакові в усьому світі [10].

У фінансовій сфері система інформування враховує співвідношення 
обсягу інформації, що пропонують споживачеві й партнерам конкретні 
установи, та інформації, що замовчується (приховується). Балансування 
між достатньою інформацією та потребами втаємничення її досягається 
завдяки паблік рилейшнз як науки і мистецтва управління громадською 
думкою. Інвестор не захоче вкладати гроші в інвестиційний проект, не бу-
дучи обізнаним про стан і перспективи розвитку свого бізнес-партнера. З 
іншого боку, зайва інформація може спричинити шкоду організації і по-
збавити її інвестицій. 

Базовим принципом демократичного управління сьогодні вважаються 
забезпечення фінансової прозорості діяльності суб’єктів інвестиційного 
процесу, що ґрунтується на системі відносин з інвесторами (англ. investor 
relations − IR), яку іноді називають фінансовим піаром. На жаль, ведення 
бізнесу в Україні завжди характеризувалося закритістю і прагненням ута-
ємничити все, що тільки можливо. Входження України у СОТ та співп-
раця зі світовими фінансовими структурами вимагає усвідомлення того, 
що, навіть працюючи лише з українськими фірмами, ми виходимо із за-
мкненого економічного простору і маємо дотримуватися фінансової про-
зорості. Фінансовий ПР забезпечує зниження інформаційних ризиків на 
основі підвищення інформаційної прозорості інвестиційного процесу.

Термін «зв’язки з інвесторами» був сформульований у 1953 р. Р. Кор-
динером (Ralph Cordiner), головою ради директорів американської ком-
панії General Electric. Широке визнання в США ця діяльність одержала в 
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1960-і рр. завдяки так званому шоу «поні й собачки» – добре поставленому 
заходу для аналітиків сторони, що продає, і приватних інвесторів, що зви-
чайно проводились в офісах брокерських контор. У 1969 році в США була 
створена професійна асоціація – Національний інститут зі зв’язків з ін-
весторами (National Investor Relations Institute -- NIRI). Пізніше такі орга-
нізації з’явилися в багатьох країнах – Бразилії, Великобританії, Німеччи-
ни, Канаді, Фінляндії, Франції, Японії й т.д., а в 1990 році вони об’єдналися 
в Міжнародну федерацію зі зв’язків з інвесторами (International Investor 
Relations Federation) [3]. 

На думку аналітиків, еволюція відносин з інвесторами охоплює три 
епохи [6]. 

Епоха комунікації − з 1945 по 1970 рр. − відносини з інвесторами забез-
печували прес-агенти. Обов’язки перших IR-служб були пов’язані з поши-
ренням фінансової інформації про компанію або прес-релізів про фінан-
сові результати й річних звітів. Відсутність фінансової експертизи та стра-
тегічного управління були слабкими місцями цієї епохи. У 1953 р. Р. Корді-
нер запропонував нову посаду для комунікації з акціонерами, яка сьогод-
ні відома як «зв’язки з інвесторами».

Фінансова ера − з 1970 по 2000 рр. − коли стали важливими професійні 
інвестори. Фінанси та бухгалтери виконували завдання, пов’язані з інвес-
торами. У цей період компанії стали приділяти набагато більше, ніж рані-
ше, уваги демонстрації результатів своєї діяльності і квартальним звітам 
про фінансові показники.

Синергетична епоха з 2000 р. − відбувається ефективне поєднання ко-
мунікації і фінансових навичок, що здійснює свій внесок у відносини з 
інвесторами. Це двостороння комунікація, яка дозволяє компанії та ін-
весторам обмінюватися інформацією і допомагає поліпшити розуміння з 
обох сторін. Сьогодні у більшості компаній, як правило, кілька людей від-
повідають за діяльність зі зв’язків з інвесторами. Вони варіюються від го-
ловного виконавчого директора або головного фінансового директора до 
менеджера зі зв’язків з громадськістю або зі зв’язків з інвесторами. Кін-
цева відповідальність за політику з інвестор рилейшнз покладається на 
генерального директора компанії або фінансового директора, які займа-
ються основними аспектами політики, такими як бачення стратегії та пер-
спективи компанії. Політичні аспекти відносин з інвесторами та відпові-
дальності за ці аспекти можуть бути покладені на менеджерів з IR.

Визначення терміну «інвестор рилейшнз» досить різноманітні і бага-
тогранні. Частіше цей термін використовується для опису постійної вза-
ємодії компанії з інвестиційним співтовариством. Ця взаємодія сполучає 
нормативні та добровільні види діяльності. Сферою компетенції інвестор 
рилейшнз є не тільки забезпечення поінформованості та розуміння ком-
панії в інвестиційному співтоваристві, але й допомога відповідній компа-
нії в отриманні доступу до капіталу, досягнення ліквідності та справедли-
вої оцінки вартості їх акції [7]. Інвестор рилейшнз трактується і як діяль-
ність публічної компанії, яка стосуються розкриття інформації щодо об-



79

лігацій та акцій власників компанії. Відносини з інвесторами також від-
носяться до тих заходів, які необхідні для підтримки нормативних вимог 
ринку. Для управління інвестиціями та грошовою допомогою більшість 
фірм і людей наймають фінансового інвестиційного консультанта. Робо-
та фінансового консультанта з інвестицій, як правило, пов’язана з глибо-
кими знаннями в галузі фінансів. Радник повинен вміти планувати стра-
тегію і досить швидко відповідати, коли до нього звертаються за пора-
дою [5]. 

Комунікації з інвесторами розглядається і як галузь комунікативної 
діяльності, що лежить на перетинанні фінансів, права й PR. Популярність 
цієї сфери зростає, IR-сферою починають цікавитися усе більше фахів-
ців, професійно зайнятих у сфері ринку цінних паперів. За визначенням 
Національного інституту зі зв’язків з інвесторами США (NIRI), investor 
relations – це довгострокова стратегія, що містить у собі фінансові, кому-
нікативні й маркетингові елементи й дає інвесторам можливість отрима-
ти точне подання про поточний стан компанії та її перспектив. 

Інвестор рилейшнз розглядають і як галузь паблік рилейшнз. У наш 
час можна говорити тільки про початок процесу поділу між цими кате-
горіями: завдання інвестор рилейшнз вирішуються ПР-агенствами, ПР-
менеджерами компаній (як емітентів цінних паперів, так і інвестиційних 
компаній), а також у ряді великих фінансових груп. Інвесторам − тим, хто 
вклав свої гроші в компанію або розглядає цю можливість, − необхідний 
більший рівень розкриття інформації, ніж звичайним читачам. Оскіль-
ки основна частина інформації, що надається акціонерам, стосується фі-
нансів, ідеально, якщо IR-служба підкоряється фінансовому директорові 
або, як варіант, його заступникові з корпоративного фінансування. Але на 
практиці IR нерідко поєднують із PR у загальну службу. 

На нашу думку, інвестор рилейшнз в Україні перебувають у стадії фор-
мування. Однак зростаючі потреби українських компаній змушують фа-
хівців, котрі працюють у компаніях або в комунікаційних агентствах, 
освоювати нові компетенції. Усвідомлення даного факту сприяло ство-
ренню першого в Україні спеціалізованого IR-агентства «Investor Relations 
Agency». Потреба компаній у професійному супроводі як угод з акціонер-
ним капіталом, так і програм запозичень (у тому числі на фондовому рин-
ку), дає імпульс для формування інвестор рилейшнз в Україні [2].

Перше й найбільше в Україні спеціалізоване медіа видання, присвя-
чене ринку прямих і венчурних інвестицій − Inventure investment media. 
Його цільова аудиторія репрезентована такими учасниками інвестиційно-
фінансового ринку: інвестиційні компанії, комерційні банки, венчур-
ні фонди і бізнес-ангели [4], здобувачі інвестицій, керівники інвестицій-
них і стартап проектів. Інструментами інформаційно-рекламного про-
сування є: Інвестиційний портал InVenture, Інвестиційний дайджест 
InVenture, Інвестиційне співтовариство в соціальних мережах, інші ре-
кламні можливості. Одним з новітніх інструментів є Інвестиційне співто-
вариство в соціальних мережах − найбільше співтовариство представни-
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ків інвестиційно-фінансового ринку України та країн СНД в соціальних 
медіа. У Facebook кількість передплатників становить 4300 осіб, у LinkedIn 
кількість передплатників у стадії наповнення[8].

Унікальним міжнародним проектом, який представляє собою кому-
нікаційний майданчик для великого та малого бізнесу, інвесторів, пред-
ставників влади, громадськості та ЗМІ із України, Європи та СНД став 
Ukrainian investment dialog – 2015. Він об’єднав серію заходів та медіа-
програму: відео програма, прес - та брифінги, круглі столи та презента-
ції, Форуми (конференції + виставки). Цільові аудиторії цього проекту − 
представники вищої ланки державної влади, представники української та 
іноземної бізнес-еліти, лідери професійних організацій, а також провідні 
експерти та аналітики фінансового ринку [9].

Оскільки професійні інвестор рилейшнз − це функція, що забезпечує 
діалог між тими, хто залучає кошти, і тими, хто їх розміщає (інвестора-
ми), вони необхідні для компаній, які мають наміри залучити позиковий 
капітал з відкритого фінансового ринку, а також для публічних компаній. 
Останні зобов’язані в будь-який момент часу бути готовими до розкрит-
тя як фінансової, так і нефінансової інформації. Дослідники вважають, що 
публічних (у повному розумінні цього слова) компаній в Україні поки ще 
немає. Розкриття інформації компаніями (які випустили цінні папери − 
акції або облігації) здійснюється досить формально в рамках виконання 
вимог державного регулятора − Державної комісії з коштовних паперів і 
фондового ринку, а також у рамках процесу IPO (Initial Public Offering − 
первинне розміщення акцій).

На сьогоднішній день IR-діяльність використовує всі можливі канали 
комунікацій: 

• друковані матеріали, включаючи документи для подачі в комісії з ко-
штовних паперів, заяви й прес-релізи, річні й щоквартальні звіти, профіль 
компанії, довідкові матеріали. 

• Усні повідомлення (зустрічі між інвесторами й керівниками компа-
нії, спілкування з фінансовими ЗМІ, участь у конференціях, roadshow, про-
ведення конференц-дзвінків, телефонні контакти). При цьому учасники 
ринку відзначають, що для великих, відомих емітентів різного роду кон-
ференції вже не грають першорядної ролі, оскільки інвестори прагнуть до 
особистих зустрічей з керівництвом. Такі зустрічі проводяться регулярно 
за результатами великих угод або звітності, а під час телефонних конфе-
ренцій з’ясовуються тільки поточні питання. 

• В останні роки особливе значення стало надаватися Інтернету, голо-
вні переваги якого укладаються в оперативності й невеликих витратах: 
використання баз даних, послуги в режимі on-line, зокрема презентації 
фінансових результатів, підтримка інформації на корпоративному сайті, 
електронна пошта.

• У розпорядженні компанії такі засоби фінансових комунікацій як 
щорічні звіти (у США й квартальні звіти), щорічні збори акціонерів, бро-
шури, відеозвіти, спеціальні зустрічі й заходи. 
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Отже, аналіз інвестор рилейшнз дає підстави стверджувати, що IR є 
важливою складовою фінансових комунікацій. Спеціалізовані інструмен-
ти IR дозволяють вибудовувати діалог з представниками інвестиційного 
співтовариства та задовольняти фінансові потреби всіх учасників інвес-
тиційного процесу. Завдяки цьому має зростати імідж компанії та її інвес-
тиційна привабливість. 
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ЗМІНА ФУНКЦІЙ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ В КОНТЕКСТІ 
ВПРОВАДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Суспільно-політична криза в Україні, що призвела до революції гід-
ності (як її влучно-образно охрестили), спричинивши демократичні пе-
ретворення у владі, вплинула на зміну форматів українських ЗМІ. Дер-
жавний сегмент неповоротко виборсується з-під тиску владників, праг-
нучи довести громадянську свідомість, приватний, навпаки, демонструє 
оперативність і креативність, але чи об’єктивність та політичну незалеж-
ність? За даними Національної ради України з питань телебачення і раді-
омовлення, переважна більшість електронних ЗМІ в Україні знаходиться 
у приватній власності, лише 3 відсотки – у державній [4].

Саме на базі оцих кількох відсотків формується в Україні суспільне 
мовлення, яке, за задумом, має демонструвати рівень демократії та євро-
пейське розуміння і дотримання стандартів вільної преси – достовірності, 
збалансованості, відокремлення фактів від коментарів, точності, повноти, 
оперативності [12]. Дотримуватись їх зобов’язує чинне в Україні законо-
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давство про інформацію та Кодекс етики українських журналістів.
Про суспільне мовлення як фактор незалежного від вказівок влади 

та об’єктивного інформування громадян почали говорити чи не одра-
зу з набуттям Україною незалежності – на тлі всезагальної приватизації 
і переходу від диктатури до законів вільного розвитку, від тоталітарно-
го управління до демократичних перетворень. Перший відповідний закон 
був ухвалений 1997 року, але він, так і не набувши чинності, залишився в 
історії як намір. Зазначимо, що умови сімнадцятирічної давності за від-
сутності потужного медіа-ринку були на порядок сприятливішими, аніж 
у квітні-травні 2014 року, коли, демонструючи вимріяну політичну волю, 
нове керівництво держави, котре прийшло на хвилі революції гідності, 
дало зелену вулицю суспільному телебаченню та радіомовленню в Укра-
їні. СРСР залишив по собі нерозвинене інформаційне поле, засіяне лише 
державними ОДТРК, існування поряд з державним недержавного, гро-
мадського та суспільного мовлення законодавчо було закріплене у 1995 
році [1]. За два десятиліття приватне зробило потужний ривок, захопив-
ши чи не увесь частотний пиріг. Суспільному мовленні на цьому тлі, аби 
стати незалежним від влади, конкурентоспроможним і завоювати довіру 
практично втраченої аудиторії, потрібно докласти надзвичайних зусиль, 
передусім у наповненні контенту і перегляді функцій.

Схоже, крига скресла. Суспільне телерадіомовлення отримало свідо-
цтво про народження у режимі відкладеного на рік старту, зате з аванса-
ми. 7 квітня 2015 року, підписуючи у прямому ефірі закон про зміни до 
закону, Президент України Петро Порошенко встановив високу планку 
– від Першого національного до стандартів Бі-Бі-Сі: «Це той закон, якого 
Україна чекала 23 роки. То у влади не вистачало волі, то майже завжди не 
було бажання цим займатися, бо влада завжди хотіла контролювати меді-
апростір і вважала, що ввести суспільне телебачення – це просто випусти-
ти джина з пляшки. Це та ціна, яку влада має платити за демократію» [13]. 

Згідно із законом, на базі Національних теле- і радіокомпаній Украї-
ни, ТРК «Культура», обласних державних ТРК, Укртелефільму та ін. утво-
рюється єдине публічне акціонерне товариство, органом правління стає 
сформована громадськістю та політичними фракціями Наглядова рада[9].

Відбулася зміна назви чи суті? – задаються питанням медіаексперти. 
Чи вдасться конкурувати лише на ентузіазмі? – маючи на увазі фінансову 
та управлінську складові, які залишаються поки що у державних повнова-
женнях, зокрема визначено, що НСТУ фінансуватиметься з держбюджету 
у розмірі 0,2% ВВП. Відомо, що замовляє музику той, хто платить. Чи змо-
жуть, нарешті позбувшись кріпацтва, три відсотки колишнього держав-
ного сегменту не дуже українського телерадіопростору конкурувати з ре-
штою дев’яноста сімома, враховуючи заминки на старті, вік, утому, злид-
ні? Що вони мають запропонувати суспільству такого, щоб суспільство 
палко його полюбило після років очікування?

Нагальні пріоритети, місію та роль суспільного мовника, покрокові ре-
форми обговорювали впродовж року на двадцяти семи засіданнях робо-
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чої групи під орудою керівника НСТУ, відомого телеменеджера та генера-
тора ідей Зураба Аласанії, громадських слуханнях, круглих столах, кон-
ференціях тощо. Зокрема ще на першому етапі Міжнародна конференція 
«Від державного до суспільного мовлення» так окреслила місію суспіль-
ного мовника: створювати безпечне інформаційне середовище, яке було б 
гармонійним з українським суспільством та його інститутами; визначати 
рамки суспільного дискурсу для всього українського суспільства, фокусу-
ючись на сенсах, а не на інструментах їх передачі (як от мова, різні плат-
форми тощо), пріоритетами визначивши вдосконалення законодавства, 
обмеження політичних впливів у наглядовій раді, забезпечення механіз-
му фінансування відповідно до ідеї [7]. Започаткований ГО «Телекритика» 
ще у 2010 році Проект «Суспільне мовлення» надав платформу для аргу-
ментації та популяризації ідеї, демократична суть і цінність якої перева-
жає перестороги на шляху до мети. «Суспільний мовник – один зі стов-
пів демократичного суспільства, він має протидіяти зловживанню полі-
тичною владою, а не навпаки», – пазначає Давід Стулік, прес-аташе пред-
ставництва ЄС в Україні, яке буквально напередодні прийняття Верхо-
вною Радою змін до закону нагадало, що суспільне мовлення – міжнарод-
не зобов’язання України перед ЄС та Радою Європи, один з пріоритетів 
реформ [3]. Закон прописує, що НСТУ не зобов’язана висвітлювати діяль-
ність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місце-
вого самоврядування, їх посадових осіб; визначає принципи (пов’язуючи 
їх з функціями та засадами) суспільного мовника: всебічне, об’єктивне і 
збалансоване інформування про суспільно значущі події в Україні та за 
кордоном; дотримання норм суспільної моралі, традицій і культури укра-
їнського народу, поширення сімейних цінностей та зміцнення ролі тра-
диційної сім’ї у розбудові українського суспільства; пріоритет суспільних 
інтересів над комерційними та політичними; чітке відокремлення фактів 
від коментарів та оцінок; вільне вираження поглядів, думок і переконань; 
участь громадськості в управлінні, формуванні програмної політики; від-
сутність дискримінації за будь-якою ознакою; збалансований і прозорий 
доступ суб’єктів суспільно-політичного життя до передач дискусійного 
формату; прозорість та відкритість діяльності; незалежність від органів 
влади; заборона втручання у діяльність не тільки органам влади, а й недер-
жавним організаціям з метою цензури, попереднього контролю та неза-
конного впливу на зміст інформації. Заслуговують на увагу концептуаль-
ні вимоги закону: сприяння консолідації українського суспільства; розви-
ток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку 
мов і культур національних меншин; сприяння якнайповнішому задово-
ленню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, 
у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-
документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розва-
жальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з об-
меженими фізичними можливостями, національних меншин, інших со-
ціальних груп; оперативне інформування населення про надзвичайні си-
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туації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю людей; надання грома-
дянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на ко-
мерційному ринку; сприяння зміцненню міжнародного авторитету Укра-
їни[10].

Наближеність до аудиторії, розуміння її інтересів, особливостей і очі-
кувань, знання місцевого колориту (у прямому та переносному сенсі) ви-
значили і долю ОДТРК. Голова Комітету Верховної Ради України з пи-
тань свободи слова та інформації Вікторія Сюмар підкреслює важливість 
включення до складу НСТУ регіональних мовників, найближчих до спо-
живача інформації, котрий бажає і має право отримувати місцеві нови-
ни: «Була боротьба, аби регіональні мовники існували окремо, а суспіль-
ний – окремо. Та ми пішли правильним шляхом, коли створили єдиний 
суспільний мовник: тепер регіональні телерадіокомпанії не залежатимуть 
від губернаторів і нестабільного фінансування. Але реформу нам вдасться 
провести тоді, коли ОДТРК стануть дійсно зразковими мовниками, пра-
цюватимуть за високими стандартами суспільного. Попереду найголовні-
ше – довести, що ці зусилля були немарними, що ми можемо отримати 
нову якість інформаційного продукту» [14].

Креативність у форматах, сюжеті та впливі на аудиторію визначають 
як складову успіху суспільного мовлення тренери з RNTC (Міжнародного 
центру медіа тренінгів, Нідерланди) Тег МакЕнтегарт і Туран Алі, які на-
вчають медійників з усього світу і консультують ВВС: «Найцінніший ре-
сурс, який має будь-яка креативна організація – це уява її працівників. 
Якщо є блискуча уява – вона дасть життя креативним ідеям у межах уже 
наявних ресурсів» [8]. Отримуючи лише інформацію, аудиторія може зну-
дитися. Вона потребує не тільки хліба, а й видовищ. Наповнюючи кон-
тент розважальними та навчальними програмами, історіями простих лю-
дей, висвітлюючи позитивні і негативні сторони життя, розглядаючи його 
з різних ракурсів, аби висвітилися усі грані, мовник не тільки підвищує 
цікавість до себе, а й запрошує до дискусії, міркувань – впливає, виховує, 
спонукає, формує. Звичними для глядачів стали різноманітні ток-шоу, ін-
терактивні дискусії, он-лайн трансляції, які створюють ефект присутнос-
ті і участі. Формувати, виховувати чи нав’язувати? Слід розрізняти і роз-
діляти пропаганду та журналістику – такого висновку дійшли учасники 
конференції «Журналістика та журналістські стандарти у кризові часи», 
яка відбулась 24 квітня 2015 року у Києві. Суспільному мовленню, як ви-
пливає з концепції закону та рекомендацій медіа-експертів, не притаман-
ні донедавна класичні пропагандистська та агітаційна функції [3, 111-143], 
натомість на перші позиції, окрім інформування, виходять інтегруюча, ви-
раження і формування громадської думки, виховна.

Визначаючи критерії якості контенту, долаючи шаблони, український 
суспільний мовник береться переймати не тільки європейський досвід, 
але й швидкість, інформативність, інноваційність японського. Деле-
гація НСТУ була вражена тим, що цілий інститут в Японії працює над             
якістю змін телевізійного мовлення, завдяки одній з розробок екстрене 
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сповіщення про стихійне лихо люди отримають навіть якщо не дивляться 
телеканал – вимкнені телевізори вмикаються автоматично[15].

У 2013 році з’явилися три канали громадського інтернет-мовлення: 
«Hromadske.tv», «GromTV», «Спільнобачення», які мають мільйонні пе-
регляди. У світлі суспільно-політичних подій в Україні ідея громадсько-
го засвідчила громадянську позицію не тільки творців, а й глядачів. Під 
час Майдану Громадське цілодобово транслювало все, що відбувалося, на-
живо, як просило суспільство. Із загостренням ситуації в Криму, а згодом 
на Сході України, після відключення низки провідних телеканалів, Гро-
мадське показало місце-місію суспільного мовлення: правда, простота, 
нейтральність (неупередженість), довіра – на цьому фоні пішов меседж до 
глядачів, що саме вони керують мовленням, контролюючи потік інформа-
ції, а не ковтаючи готову, зредактовану інформацію. Таким чином, у сві-
домість людей входить переконання, що без суспільного мовлення розви-
ток демократичного громадянського суспільства навряд чи можливий. Це 
нове мовлення має бути спрямованим на усі категорії суспільства, спри-
яти соціальному єднанню та плюралістичним дискусіям, контролювати 
владу, бути доступним на усіх медіа-платформах. – вважає Діана Дуцик, 
виконавчий директор ГО «Телекритика»[2]. Проект закону про суспільне 
мовлення, поданий десять років тому директором Інституту Медіа Пра-
ва Тарасом Шевченком, акцентував, що приватний мовник, як правило, 
не виконує завдання, які стоять перед суспільним: сприяти об’єднанню 
суспільства, міжнаціональному та міжконфесійному взаєморозумінню; 
розвитку української мови та культури, а також мов та культур народів, 
що проживають на території України; забезпечувати вищі стандарти то-
лерантності, поваги до людини, її честі та гідності; найбільш повно за-
довольняти інформаційні, культурні та освітні потреби телеглядачів та 
радіослухачів[11]. Власне, такі ідеї відображені у чинному законі.

Оргінізаційно-технічні передумови та умови повноцінного функці-
онування суспільного мовлення в Україні потребують окремого дослі-
дження. Зауважимо лише, що за майже двадцять років гравці не подба-
ли про потенцію поля для гри – державним мовникам здебільшого вида-
вали ліцензії за залишковим принципом (до прикладу, впродовж десяти 
років подаючи заявки на конкурс, радіо «Буковина» Чернівецької ОДТРК 
так і не отримало ліцензію на ФМ-частоту, хоча за цей час буковинців «об-
дарували» «Русским радио», «Супер-радио» та ін., і це в масштабах краї-
ни), ледь не щез з ефіру «Культура» (третій канал Національного радіо), 
безальтернативно зруйнована мережа найдоступнішого, особливо в гли-
бинці, проводового радіо і т.і. Роль в інформаційно-безпековому просто-
рі держави регуляторного органу, яким є Національна рада України з пи-
тань телебачення і радіомовлення, змінилась концептуально у 2014 році 
на всіх майданчиках: від перегляду розподілу ліцензій, підтримки суспіль-
ного мовника до інформаційного захисту держави. 

Процес суспільного мовлення перейшов з фази дискусії у набага-
то складнішу – впровадження, становлення, реалізації задекларованих 
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принципів і функцій, дослідження процесу. Вимога незалежності від вла-
ди законодавчо виписана, залишилось забезпечити, за висловом відомого 
медіазнавця та експерта В’ячеслава Іванова, неупереджене якісне інфор-
мування населення України про події та явища дійсності, обмежити потік 
порожніх отупляючих передач, повернути телебаченню освітні та розви-
ваючі функції, надати трибуни для виразів своїх поглядів усім основним 
соціальним групам (створеним не тільки за політичною), а і за релігійною, 
культурною, національною, професійною ознаками [5].
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ 

ЄВРОСКЕПТИЧНИХ НАСТРОЇВ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Євроскептицизм, як і будь-який інший політичний феномен, не об-

межується формуванням та існуванням на рівні політичних еліт. Гро-
мадськість також є активним учасником процесу не лише через систему 
виборів, але і через діяльність засобів масової інформації. Таким чином, 
засоби масової інформації стають ще одним важливим учасником у дис-
курсі – саме вони впливають на те яку інформацію споживатимуть гро-
мадяни. Як наслідок, засоби масової інформації відіграють важливу роль 
у формуванні громадської думки. 

Яскравим представником країни в якій мас-медіа стали рупором єв-
роскептицизму є Великобританія – одна з найбільш критично налашто-
ваних до політики ЄС серед усіх країн-членів. Найбільш яскраво єврос-
кептичний дискурс проявляється у таких британських виданнях як “The 
Times”, “Daily Telegraph”, “Daily Mail” та “The Sun”, де проєвропейські голоси 
майже повністю відсутні.

Тому, для того щоб зрозуміти, чому британські громадяни без енту-
зіазму ставляться до членства Великобританії в ЄС, необхідно зрозумі-
ти складний взаємозв’язок між позицією громадян і більш широкими 
соціальними дискурсами. Необхідно розглянути взаємозв’язок між гро-
мадською думкою і висвітленням в засобах масової інформації державної 
політики щодо ЄС, зрозуміти, чи преса є відображенням громадської дум-
ки, чи, навпаки, основним джерелом її формування.

Можна визначити два основних варіанти відображення євроскеп-
тичного дискурсу в британських медіа: ЄС – як зовнішня сила впливу та
ЄС – як переговорна площина. Перший з них зображає ЄС не як регі-
ональне об’єднання, в якому Великобританія є державою-членом, а як 
певне наддержавне утворення, з яким Великобританія має двосторон-
ні відносини. В цьому ракурсі, ЄС розглядається як суперник, своєрідна 
квазі-імперська влада, що створює загрозу для існування Великобританії.

Другий аспект євроскептичного дискурсу – зображення ЄС як перего-
ворної площини, де інтереси Великобританії протиставляються інтересам 
інших держав-членів, зокрема Франції, Німеччини і перемінливій коалі-
ції їх союзників. Крім того, інститути ЄС розглядаються як такі, що спря-
мовані проти інтересів Великобританії. Франція і Німеччина, будучи клю-
човими країнами-членами ЄС, розглядаються як управлінці і бенефіціари 
європейської інтеграції. Великобританія, навпаки, як така, що приречена 
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залишатись на периферії ЄС з обмеженим впливом на прийняття рішень, 
насолоджуючись лише кількома перевагами членства, а ЄС, самим фак-
том свого існування, становить загрозу британським національним інтер-
есам, які повинні бути захищені від нього [1].

Для формування євроскептичних настроїв зазвичай обираються події, 
які називають євроміфами –публікації у пресі, що містять чутки і напів-
правду, з інтенсивністю повторень, достатньою для карбування в суспіль-
ній свідомості потрібної, зазвичай, негативної інформації.

Для Європейської комісії, а також для національних урядів, боротьба 
за виправлення цих міфів вимагає постійної пильності, але, все ж, є мало-
успішною. В результаті, засоби масової інформації отримують чи не вирі-
шальний вплив на національну політику, особливо в період виборів або 
референдумів. Тому європейськими владними інституціями виділяється 
багато коштів на моніторинг та спростування євроскептичних інформа-
ційних кампаній [2].

Як зазначає у своїй статті Д. Палмер, можна навести десятки прикла-
дів, коли рішення ЄС неналежним чином відображалися в ЗМІ євроскеп-
тиків і згодом ставали часткою народної міфології. Досить згадати про 
такі вигадки, як директива ЄС про носіння “рибалками сітки для волос-
ся” або регулювання “допустимих форм бананів”. Серйозні репортажі 
зустріча-ються все рідше і рідше, а газетні публікації все більше засновані 
на принципах індустрії розваг і гонитвою за збільшенням продажів за ра-
хунок гучних заголовків, а не професійної журналістики. 

Більш резонансним є непродумане висвітлення найсерйозніших про-
блем таких як шахрайство при розподілі коштів ЄС. Деякі євроскептичні 
британські газети стверджували, що відповідальність лежить на глибоко 
некомпетентній, якщо не корумпованій, Єврокомісії. Однак у реальнос-
ті виключну відповідальність за належне використання коштів ЄС несуть 
національні уряди. Комісія позбавлена юридичного права втручатися
в цю зону “національних суверенітетів”.

Такий популізм британських ЗМІ стосовно Європейського Союзу         
Д. Палмер пояснює недостатньою представленістю як в Брюсселі, так і 
в інших столицях Європи. Євроскептична преса практично не має кор-
пунктів у більшості європейських столиць і, головне, не має їх і в Брюссе-
лі [3]. Серед інших причин популяризації євроскептицизму в британських 
медіа називають і бажання збільшити продажі за рахунок критики, і, на-
віть незнання британськими журналістами іноземних мов, що значно зву-
жує для них інформаційне поле, а отже, позбавляє об’єктивності.

Ще одним фактором висвітлення діяльності ЄС для британських ЗМІ 
є фінансові мотиви. Варто відзначити, що і “The Times”, і таблоїд “The Sun” 
належать видавничій компанії, яка працює під назвою NewsUK. Однією з 
ключових фігур в цьому агентстві є відомий медіа-магнат і відвертий єв-
роскептик, Руперт Мердок. Існує думка, що палка риторика євроскепти-
ків у вищезазначених газетах викликана сильною неприязню Р. Мердо-
ка до політики ЄС, в тому числі до антимонопольного законодавства, об-
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меження на супутникове мовлення та план з очищення офшорних зон 
по всій Європі. Інші власники газети, такі як брати Барклай (“The Daily 
Telegraph”), Річард Десмонд “The Daily Express” і Лорд Ротермір з “The Daily 
Mail”, також не приховують своїх інтересів в пропаганді виходу Британїі 
з ЄС [4].

Однак, на нашу думку, все ж таки, не варто перебільшувати роль пре-
си у висвітленні справ Європейського Союзу, адже вона, нехай і в гіпер-
болізованому форматі, але все ж висвітлює реальні економічні, соціальні і 
політичні події, лише підживлюючи і без того існуюче скептичне ставлен-
ня до ЄС серед населення. Отже, британські ЗМІ швидше відображають, а 
не створюють ставлення населення до ЄС. Втім, Великобританія потребує 
більш об’єктивного висвітлення справ ЄС, адже незабаром, можливо, по-
стане перед вибором чи залишатись в складі Союзу, чи залишити Єврозо-
ну, тому британські громадяни мають бути чесно проінформовані про ре-
альний стан справ, як всередині країни так і в Європейському Союзі, щоб 
мати змогу зробити виважений і адекватний вибір. 
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ДОСВІД ІІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
(1989-1993)

Фундамент закордонної політики ІІІ Речі Посполитої під гаслом «по-
вернення до Європи» заклав міністр закордонних справ К. Скубішев-
ський (1989-1993), який наголошував, що країна відіграє ключову політич-
ну роль у регіоні Центрально-Східної Європи (ЦСЄ) [12, с.100] та пови-
нна цивілізаційно інтегруватись до західноєвропейських структур. Влас-
не, вивчення євроінтеграційного досвіду Польщі є дуже актуальним для 
України. Завданнями нашої наукової розвідки є узагальнення двосторон-
ніх стосунків між Варшавою та Брюсселем через аналіз етапів євроінте-
граційної співпраці на протязі 1989-1993 рр.; розкриття суті польської єв-
роінтеграційної політики «малих кроків». Неабияке значення у станов-
ленні проєвропейського курсу ІІІ Речі Посполитої мала постать прем’єра 
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Т. Мазовецького (1989-1991), що можна підтвердити такими аргументами: 
а) сеймовою промовою діяча від 12 вересня 1989 р., де наголошувалось: 
«Польща повинна брати участь у світовій політиці, повернутись до Євро-
пи та творити її. В закордонній політиці треба керуватись національним 
інтересом, бо тільки внутрішньо сильна держава зможе стати шанованим 
союзником» [3, с.13]; б) в інтерв’ю 1990 р. під час візиту до Японії політич-
ний діяч зазначав, що роль Польщі буде зростати, бо вона є помостом між 
Сходом і Заходом [13, с.7]; в) промовою перед Європейським Парламен-
том 1991 р.: «поляки отримали незалежність і розуміють, що це дар, який 
не дається раз і назавжди. Нашою метою є: політичні реформи і створен-
ня правової держави та вільної економіки» [6, с.30]. 

«Фінансово парасолю ЄС» для Польщі зумів розбудувати міністр фі-
нансів Л. Бальцерович (1989-1991), який 6 жовтня 1989 р. представив план 
стабілізації економіки, що названо ще «шоковою терапією». Міністр го-
ворив, що Польща має шанс на економічно-політичні зміни, але все за-
лежить від підтримки суспільства [25, с.3]. Першими економічними успі-
хами країни можна вважати: а) Угоду ПНР з Європейським Економічним 
Співтовариством (ЄЕС) від 1989 р. про торговельно-економічну співпра-
цю [9, с.14]; б) Угоду про асоціацію з ЄЕС (грудень 1991 р.), яка засвідчи-
ла успішність реформ та являлось шляхом до набуття членства в Євро-
пейській Спільноті (ЄС) [7, с.141]. Польща на «шляху до Європи» вико-
ристовувала кошти Заходу, де вагомим фінансовим інструментом була 
програма ФАРЕ («Польща та Угорщина: Допомога у реструктуризації еко-
номік»).

Слід відмітити, що протягом 1991-1993 рр. чітко виділялись два на-
прямки в закордонній політиці держави: євроатлантичний (основний) 
і східний. У 1992 р. Оборонний Комітет представив «Безпекову політи-
ку і оборонну стратегією Речі Посполитої», «Основи польської безпеко-
вої політики», де найкоротшим шляхом виходу країни із «сірої безпеко-
вої зони», стало прагнення отримати членство в НАТО і ЄЕС/ЄС [14, с.6]. 
Входження Польщі до ЄС можна окреслити політикою «малих кроків» [4, 
с.89], яка була певним чином вмотивована: для Варшави ЄС являв собою 
елітний європейський клуб, приналежність до якого давала економічну 
безпеку; для Брюсселю йшлося про розбудову імперії на добровільних за-
садах та співпраці через поширення зони стабільності, демократії, права 
(acquis), контролю над ринками збуту.

Можна виділити певні етапи на шляху Польщі до ЄС у 1989-1993 рр.: 
I. 1989 - 1991 рр., де мали значення: а) «план Л. Бальцеровича», який за-

клав фундамент фінансово-економічної співпраці з ЄЕС; б) переговори 
щодо підписання Угоди про асоціацію з грудня 1990 по грудень 1991 р., 
яка ввійшла в силу з лютого 1994 р. В Угоді вказувалось, що кінцевою ме-
тою Польщі є повне членство в Спільноті. На думку польського політоло-
га С. Пажимєса, підписання Угоди заповнювало дефіцит безпеки, добро-
буту [20, с.389]; в) ідея створення загальноєвропейської конфедерації пре-
зидента Франції Ф. Міттерана, яка, з метою відтягування в часі розширен-
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ня Спільноти на Схід, пропагувалась з 1989 р. по 1991 рр. [18, с.200]. 
II. 1992-1993 рр., де виокремлюємо: а) «Стабілізаційний пакт» прем’єра 

Франції Е. Балладюра, який передбачав регіональну співпрацю, вирі-
шення проблем кордонів і питання нацменшин [16, с.18]. В «Пакті» за-
значалось, що ЄС, США і Росія повинні створити для країн ЦСЄ полі-
тичні шанси» [5, с.174]; б) Копенгагенський саміт Європейської Ради 21 
червня 1993 р., котрий представив «вимоги» до країн-кандидатів: мати 
розвинуті демократичні, правові інституції і ринкову економіку, плюра-
лізм, законодавчо забезпечити право людини; здатність виконувати еко-
номічні, політичні, фінансові зобов’язання [2, с.147]. Ці «критерії» були 
завищені для країн ЦСЄ [22, с.105]. Таким чином, процес європейської 
інтеграції для Польщі мав дві складові: політичну, демократичну та зако-
нодавчу; в) Маастрихтський договір про утворення ЄС, який підписано у 
лютому 1992 р., а чинності набрав з листопада 1993 р. На думку польсько-
го дослідника С. Пазимєша, ЄС не розчиняла в собі попередні спільноти 
(ЄЕС, Євроатом), а стала «пряжкою та помостом» міжнародних порозу-
мінь [17, с.9].

Маастрихтський трактат передбачав ревізію Римських угод та погли-
блював: економічну, валютну і політичну інтеграцію [21, с.45]. Інтеграція 
розглядалась як новий етап в розвитку європейських Спільнот, котрий 
передбачає спільне громадянство, спільне ведення закордонної, оборон-
ної, безпекової політики [8, с.362]. В основу документу були також закла-
дені погляди Р. Шумана, який вважав, що інтеграційний процес повинен 
забезпечувати умови переходу на вищий ступінь розвитку [23, с.38]. На 
1993 р. ЄС являв собою проміжний тип поміж федеративною державою та 
міжнародною організацією [10, с.9]. Польський дослідник К. Ластавський 
вважає, що «інтеграція» являє собою певний стан і поступовий процес 
(поглиблення і розширення) [19, с.32]. Процес розширення являв собою 
встановлення Брюсселем контролю над нестабільними просторами, де ін-
струментом була «політика обумовлень» («кнута і пряника»): узалежнен-
ня фінансової допомоги ЄС для країн-кандидатів регіону ЦСЄ від вико-
нання ними «копенгагенських критеріїв» 1993 р. Дослідник Ж. Дюрозель 
зазначає, що «євроінтеграція» - це рух, який свою силу черпає з економіч-
ної мети [15, с.818]. Якщо для Варшави інтеграція являла собою економіч-
ну безпеку, то Німеччина і Франція, «мотори інтеграції», до цього стави-
лись інструментально. 

Питання євроінтеграції для України ускладнюється її географічним 
положенням та політико-економічними зв’язками з Росією. Так, міністр 
закордонних справ Польщі В. Бартошевський у виступі на берлінському 
міжнародному форумі зазначав, що входження України до ЄС означати-
ме порушення геополітичної рівноваги на євроатлантичному просторі [1, 
с.18]. Хоч президент Польщі О. Квасневський неодноразово наголошував, 
що стратегічне партнерство з сусідньою країною становить «найважливі-
шу вартість», бо в інтересах Польщі є підтримка розвитку європейської 
моделі демократії в Україні [11, с.90]. Тому, якщо структура ЄС являтиме 



92

собою неосередньовічну імперію [26, с.16], членство нашої держави в ній 
нестиме стабілізацію та безпеку для регіону. Важливо, щоб Україна обра-
ла власний «шлях до Європи», який би штучно не пришвидшувався [24, 
с.9], а мав певну еволюцію і виваженість.

Отже, вміло поставлена закордонна політика «повернення до Євро-
пи» сприяла розвитку процесу євроінтеграції у Польщі. На цьому шляху 
велику роль мала фінансова підтримка Західної Європи, підписана Угода 
про асоціацію з ЄЕС та «копенгагенські критерії» Європейської Ради, які 
окреслили ряд вимог з метою отримання членства в Спільноті. 
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКТОР РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ В УКРАЇНІ
У ДРУКОВАНИХ ЗМІ ФРН

Постановка наукової проблеми та її значення. Для більшості євро-
пейських громадян безпосереднє знайомство з Україною є неможливим. 
Їхні уявлення формуються за допомогою засобів масової інформації, які 
є посередником у передачі наявної інформації та продукуванні нових ін-
формаційних приводів. На сьогоднішній день дослідження сучасного ста-
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ну іміджу України загалом і подій, що відбуваються у Криму та сході Укра-
їни, у друкованих ЗМІ зарубіжних країн (у тому числі і ФРН), практично 
відсутнє. Це досить негативно відображається на об’єктивному сприйнят-
ті подій, що відбуваються в Україні, особливо це яскраво проявляється у 
сучасних російсько-українських енергетичних конфліктах.

Відображення російської агресії у друкованих ЗМІ ФРН є важливою 
характеристикою особливостей сприйняття даних подій у Європі, оскіль-
ки у демократичному суспільстві ЗМІ є критерієм сприйняття та оцін-
ки подій, що відбуваються у середині держави, так і на міжнародній аре-
ні. Тому, це актуалізує проблематику висвітлення російської агресії щодо 
України у друкованих ЗМІ ФРН.

Говорячи про теоретичні надбання в галузі дослідження іміджу, варто 
виокремити таких науковців як Г. Почепцов, Ю. Палеха, А. Шепель, О. Пе-
религіна, В. Королько. У працях Ю. Шепеля, В. Королька, О. Перелигіної 
зроблено акцент на теоретичному досліджені іміджу. Ю. Палеха крім тео-
ретичної сторони дослідження іміджу пропонує шляхи практичного його 
використання. Для праць Г. Почепцова характерно поєднання теорії імі-
джу з дослідженням особливостей іміджу в політичній сфері. Питання-
ми дослідження міжнародного іміджу України займалися фахівці Укра-
їнського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. 

Для написання матеріалу були використані матеріали з наступних дру-
кованих видань: «Der Spiegel», «Die Welt», «Frankfurter Allgemeine Zeitung». 
У даних виданнях найбільше уваги приділялося подіям, що відбувалося в 
Україні. 

Метою є визначення позиції друкованих ЗМІ ФРН щодо російської 
агресії в Україні та її вплив на формування зовнішньополітичного іміджу 
держави.

Останні події, які відбуваються в Україні, знаходяться у центрі уваги 
більшості світових ЗМІ. Агресія Російської Федерації, яку вона здійснює 
в Україні є дуже важливою для європейських країн, особливо для тих, що 
відіграють провідні ролі у Європейському Союзі. А тому анексія РФ Кри-
му та події на сході України досить активно висвітлюються у ЗМІ ФРН.

Загалом можна стверджувати, що німецькомовні ЗМІ намагаються ви-
світлювати події, що відбуваються в Україні, з урахуванням усіх особли-
востей конфлікту. Хоча, зазначимо, що ЗМІ досить поверхнево аналізу-
ють причини виникнення даного протистояння, звертаючи свою увагу 
на наслідки даних подій та можливі варіанти їх розвитку. Це пов’язано 
із багатьма факторами, перш за все із відсутністю ґрунтовних матеріалів 
про Україну до появи даного конфлікту та наявністю деяких стереотипів 
щодо неї у ЗМІ ФРН. Важливо відзначити, що у німецькому суспільстві 
Україна сприймається як аморфне утворення внаслідок відсутності на-
лежної інформації про неї або сприйняття її як не самостійної країни. Це 
пов’язано із недостатньою увагою у німецькому суспільстві до країн ко-
лишнього СРСР (крім РФ), відсутністю ефективної стратегії формування 
іміджу України у ФРН, відсутності тісних економічних зв’язків між краї-
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нами, і найважливіше – відсутності чітких дій, як з боку ФРН, так і Украї-
ни змінити існуюче уявлення у німецькому суспільстві про нашу державу.

Наголосимо, що експертний аналіз ситуації, яка склалася між Украї-
ною та РФ, подається у ЗМІ з позицій інтересів російської сторони. Це до-
сить показовий факт відсутності зв’язків між українськими експертни-
ми колами та світовими ЗМІ. Ця проблема є досить актуальною, оскіль-
ки основний інтелектуальний ресурс України не може, через відсутність 
підтримки з боку держави, реально вплинути на об’єктивність та прозо-
рість у подачі інформації. Мова іде, перш за все, про публікації, інтерв’ю 
російських експертів у друкованих ЗМІ ФРН. Зокрема в інтерв’ю журналу 
«Spiegel» Ф.Лук’янов (російський журналіст-міжнародник, політолог, го-
ловний редактор журналу «Росія в глобальній політиці») зазначає: «Укра-
їна уже історія, як мінімум у тих кордонах, які їй дісталися після розпа-
ду СРСР» [2]. Таке твердження, одного з російських аналітиків, відобра-
жає суть сприйняття конфлікту між Україною та РФ, у середовищі ро-
сійського суспільства. Тобто, нав’язується думка про неможливість збере-
ження територіальної цілісності України. В умовах відкритого конфлікту, 
однобічність подання інформації є доволі небезпечною тенденцією. Мова 
іде перш за все, про відсутність широкого висвітлення у німецькомовних 
друкованих ЗМІ змістовної та систематизованої позиції української дер-
жави її посадовцями, політичними діячами, українськими аналітиками. 
Звичайно, слід наголосити на тому, що друковані ЗМІ ФРН доволі кри-
тично відносяться до російської агресії. Однак, характер публікацій дещо 
однобічний, з позицій європейської безпеки загалом, і німецької зокрема. 
Крім того, більшість німецьких ЗМІ, в тому числі і друковані, мають свої 
представництва у Москві, і не мають у Києві. Тобто, Україна в інформа-
ційному вимірі, з погляду німецьких ЗМІ, не є самостійним суб’єктом. Це 
досить негативно відображається на формуванні позитивного іміджу на-
шої держави.

Безумовно, журналісти та політичні аналітики чудово розуміють, що 
відбувається у РФ та об’єктивно сприймають особливості її зовнішньої 
політики. Хоча, на жаль, доволі часто відбувається ігнорування аналізу 
політичної ситуації, що склалася у нашій країні.

У німецькій газеті «Die Welt» у відповідь на статтю американсько-
польської письменниці та знаної журналістки А. Еплбом «Німці, ви 
мали б знову навчитися стримуванню», де вона критикує німців за над-
то окремішну та слабку позицію Німеччини щодо Росії, з’явилася відпо-
відь німецького журналіста Торстена Крауеля – «Härte gegen Putin? Die 
Deutschen zögern zu Recht». «Європа повинна діяти об’єднано. І Німеччи-
на має зрозуміти, що дипломатія – це не все. Розмовляти з Росією більше 
немає користі, оскільки вона прагне дестабілізувати ЄС та НАТО», – пише 
Н. Еплбом. «Друга світова війна закінчилася не завдяки дипломатії» [1], 
– наголошує вона. На її закид у бік німецької дипломатії та німців вирі-
шив відповісти оглядач видання Торстен Крауель. За його словами, нім-
ці досі вдячні Росії. «На їхню думку, не тільки Америка самостійно по-
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сприяла об’єднанню Німеччини, але в першу чергу Росія відмовилася від 
НДР. Для багатьох це був вирішальний крок, без якого Америка не змогла 
б нічого зробити», – пише Т. Крауель. «Так, Україна має право на свобо-
ду і незалежність. Але Путін не Гітлер в очах більшості німців. Він не ба-
жає підкорити Європу чи знищити певну групу людей. Він бажає зміни-
ти поразку Росії в 1991 р. цілком неправильними методами. Але він не за-
грожує Німеччині. Якщо твердість проти Путіна має бути, то не такою, 
щоб дозволила обірвати нитки розмови», – додає він [3]. Усе це зводить-
ся до оптимістичної заяви міністра закордонних справ ФРН, який на зу-
стрічі зі своїм російським колегою зазначив: «vielleicht ein kleines Licht am 
Ende des Tunnel» [4].

Німецьке видання «Die Welt» у розпал дискусій про можливе застосу-
вання санкцій щодо Росії через події в Криму опублікувало інтерв’ю з Ві-
льямом Броудером, який зі своєю компанією Hermitage Capital був одним 
із найбільших закордонних інвесторів в Росії. У 2007 р. його фірму було 
ліквідовано, через два роки після того за нез’ясованих обставин помер 
його адвокат Сєргій Маґнітський.

З того часу народжений у США британець проводив кампанію проти 
Кремля. Він аналізував потоки капіталу російської еліти, а також збирав 
інформацію про рахунки підозрюваних осіб, причетних до смерті його ад-
воката. На думку В. Броудера, у Заходу є три способи відреагувати на ро-
сійську агресію в Криму. «Ми можемо дозволити собі застосувати санк-
ції проти Путіна, або вдатися до військового втручання. Військовий кон-
флікт не бажаний. Ми не можемо собі дозволити нічого не робити. Якщо 
ви дасте Путіну відчути, що анексія Криму це нормально, він піде далі. 
Можливо, він тоді захоплюватиме далі аж до Балтії чи Молдови», – наго-
лосив бізнесмен.

Тенденції висвітлення конфлікту в Україні засвідчують ще один досить 
важливий фактор – вирішення конфлікту залежить перш за все від домов-
леностей між США та ЄС з однієї сторони та РФ з іншої. Тобто, у інформа-
ційній сфері, Україна не сприймається як повноцінний суб’єкт міжнарод-
них відносин. Серед першочергових кроків, які спроможні змінити дану 
ситуацію (не тільки у ФРН), можна віднести наступні:

- організація системи професійної підготовки з PR-технологій для дер-
жавних службовців, які представляють Україну за кордоном;

- створення інформаційних центрів при посольствах України із залу-
ченням іноземних фахівців, пошук джерел спонсорського фінансування 
їх діяльності;

- поглиблення співпраці зі світовими ЗМІ, підготовки спільних про-
грам;

- залучення громадських організацій, незалежних експертів до обго-
ворення проблем формування іміджу України, підготовки і проведення 
окремих заходів.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи, за-
значимо, що друковані ЗМІ ФРН приділяють досить велику увагу поді-



97

ям, що відбуваються в Україні. Звичайно, прослідковується брак розумін-
ня багатьох особливостей причин конфлікту та можливих шляхів їх вирі-
шення. Пов’язана така ситуація із недостатньою попередньою увагою за-
кордонних ЗМІ до соціально-політичної ситуації в Україні, що спричине-
но, насамперед: відсутністю чіткої стратегії зовнішньої політики України, 
наявністю російських лобістських груп у ЄС, незацікавленістю зарубіж-
них ЗМІ, у тому числі і ФРН, у формуванні позитивного іміджу України.

Варто наголосити на тому, що аналіз даної тематики потребує актуалі-
зації. У сучасному світі не так важливо, що відбувається насправді,а те як 
це зображується. Тобто, якщо українська сторона не буде вживати контр-
заходів, російська пропаганда може сформувати неправдиве враження 
про події, які відбуваються в Україні.
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КОМУНІКАЦІЙНИЙ СУПРОВІД МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
В УКРАЇНІ

Функціонування інституціональної системи неможливе без комуні-
каційного супроводу і особливо з питань міграційної політики. Оскіль-
ки політична система є цілісним утворенням, то саме її інформаційне за-
безпечення є інституціональнотворним чинником політичної структури 
загалом, а отже – і міграційної політики зокрема. Мова йде про те, що, як 
стверджують А. Чічановський, В. Шкляр та О.Стариш, «будь-яка взаємо-
дія починається й відбувається у процесі обміну інформацій, а резуль-
тати взаємодії досягаються завдяки якісним (сутнісним) характеристи-
кам складових інформаційного взаємовпливу» [7, с.8]. На нашу думку, ко-
мунікаційний супровід проведення державної міграційної політики має 
профілактично-упереджувальну функцію, оскільки саме вчасне інформу-
вання та надання роз’яснень суспільству про ті чи інші небезпеки чи не-
гативні наслідки нелегальної міграції сприятиме зменшенню порушень у 
сфері міграції та нормалізації міграційної ситуації по країні в цілому.

На кожному етапі розвитку суспільства інформація як форма знання 
відігравала вирішальну роль у його системному функціонуванні. Для мі-
грантів інформаційне забезпечення є особливо важливим, оскільки будь-
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хто серед них не лише змінює місце проживання, а й потрапляє з одно-
го соціального середовища до іншого. Проблеми адаптації, житла, працев-
лаштування, забезпечення прав та свобод – найважливіша інформація, 
якої потребує мігрант. Не менш важливим є інформаційне забезпечення 
державних структур, які розробляють та реалізують міграційну політи-
ку. Враховуючи зазначене, потребують розгляду такі питання, як джерела 
збору інформації; способів збору інформації; достовірності отриманої ін-
формації; шляхів реагування на інформаційні провокації; взаємовідносин 
між ЗМІ та державними органами, що здійснюють свої повноваження у 
сфері міграції; взаємообміну інформацією між державними органами; ін-
ших сфер інформаційного забезпечення міграційної політики.

Проаналізувавши працю російських науковців «Міграційна політика 
в зарубіжних країнах та Російській Федерації: досвід порівняльного ана-
лізу» [1], зокрема, що стосується питань інформаційного забезпечення 
міграційної політики, автором виділено ряд проблем, пов’язаних зі ста-
тистичною інформацією стосовно міграції, що притаманні для інформа-
ційного забезпечення міграційної політики  і в Україні: відсутність ста-
лої традиції обліку мігрантів; непристосованість існуючих систем для об-
ліку мігрантів різних категорій; відставання інституційної бази обліку мі-
грантів залежно від вимог змінної міграційної та геополітичної обстанов-
ки. Нормативні акти, які регламентують процедуру обліку, приймаються з 
запізненням; відсутність координації у діяльності різних відомств, що ве-
дуть облік населення та територіального руху всередині країни, за її межі 
та із-за її меж; відсутність ефективної системи контролю за якістю збору і 
обробки даних; відсутність традиції та системи коригування даних, отри-
маних після реформування або внесення змін в існуючі системи збору да-
них про міграцію. 

Вказані проблеми в значній мірі створюють умови для вільної інтер-
претації та зловживання даними на темі міграції, а це, у свою чергу, фор-
мує у суспільній свідомості неприязнь до мігрантів. Сьогодні ЗМІ та дер-
жавні органи не дають об’єктивної інформації про масштаби міграцій-
них процесів, причини та мотиви міграційної активності. Одним із дже-
рел інформації з цих питань є наукові семінари, конференції, круглі столи, 
які надають виважену інформацію, базовану на результатах соціологіч-
них досліджень, аналізі ЗМІ, статистичних даних, досліджень науковців. 

На думку Н. Малікової, висвітлення міграції у ЗМІ позначено певни-
ми інформаційними парадоксами до яких можна віднести: параінформа-
ційний, коли з’являється усна, емоційно забарвлена інформація аларміст-
ського характеру, що заміщує сучасні ЗМІ; нехтування науково обґрунто-
ваною інформацією про етносоціальну специфіку ресурсного потенціа-
лу адаптації етнічних груп біженців та вимушених переселенців у поляр-
ному соціальному, етнопсихологічному, етнокультурному та екологічно-
му середовищі нового місця проживання; надання інформаційного забез-
печення державним структурам за рахунок не держбюджету, а іноземних 
фондів; діяльність псевдознавців інформаційного процесу, коли колиш-
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ні мігранти та біженці формують хибну громадську думку та використо-
вують зарубіжні гранти в неналежний спосіб; дезінформація стосовно ет-
нічних біженців та мігрантів, яку дають деякі ЗМІ із метою розпалювання 
ворожнечі; віртуальний характер інформації «про нелегалів». Розгляда-
ючи проблеми масової міграції етнічних біженців, Н. Малікова доходить 
висновку, що саме через недостатнє інформаційне висвітлення біженці 
були позбавлені компенсаторно-психотерапевтичної підтримки, тоді як 
«основна ідеолого-пропагандистська функція виконувалася транслюван-
ням офіціозних пропагандистських кліше, які не несуть об’єктивної ін-
формації» [4, с. 6 -12]. 

Один із каналів впливу ЗМІ на масову свідомість переконливо харак-
теризує дослідник В. Різун: «На основі емоційно-дійового рівня поступово 
формується раціональний – загальнодоступні знання, інформація, що об-
говорюється, соціальні очікування людей, оцінки подій, думки, соціально-
політичні цінності. Так формується раціональний рівень через чутки та 
засоби масової комунікації» [6, с. 78]. Тут ідеться про свідоме зловживан-
ня владою, яку мають мас-медіа, висвітлюючи міграційні питання. Адже 
ксенофобія, неприязнь до чужинців (інших етносів, релігійних меншин, 
мігрантів) стає ознакою суспільства, про що не можуть не писати ЗМІ, 
які є індикатором суспільства. На думку іншого дослідника О. Малашен-
ка, «чеченофобія» як окремий випадок «кавказофобії» вкоренилася, не-
зважаючи на зусилля більшості російських ЗМІ створити позитивний об-
раз знедоленого, але гордого чеченця» [3, с. 13]. Отже, нагнітання «мігран-
тофобії» відбувається за сприяння певних політичних сил і відвертої до-
помоги ЗМІ. На наш погляд, змінити думку про мігранта як «загрозу на-
ціональній безпеці» можливо лише здійснюючи виважену міграційну по-
літику в державі, яка підтримує діалог зі ЗМІ та формує власну інформа-
ційну політику у сфері міграції. 

Стосовно проблеми дезінформації з боку представників ЗМІ зазначи-
мо, що заради сенсації журналісти майже завжди нехтують міграційну 
статистику та наукову літературу з міграції, можливість отримання «сма-
жених» даних від дослідників. Мова йде не тільки про цілеспрямовану де-
зінформацію стосовно міграційної ситуації, що пов’язана з інтересами 
певних політичних кіл, а й про явище, коли більшість представників ЗМІ 
не вважають за потрібне користуватися статистикою, висновками спеціа-
лістів, дослідників проблем міграції. На думку В. Переведенцева, «чинов-
ники у своїй масі ігнорують офіційну демократичну міграційну політику», 
… «в більшості випадків продовжується застаріла радянська політика, го-
ловним засобом якої було адміністративне регулювання міграції за допо-
могою «паспортного режиму» [5, с. 43-44].

Відомий той факт, що ЗМІ формують громадську думку, тобто нала-
штовують масову свідомість у напрямку тих чи інших на ті чи інші на-
строї, в симпатій чи антипатій. Для нас важливо дослідити, яку психо-
логічну атмосферу в суспільстві стосовно мігрантів створюють ЗМІ. 
Адже важливе значення має тон спілкування ЗМІ з аудиторією. На думку 
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Л. Дробижевої, засоби масової комунікації безпосередньо впливають на 
міграційні процеси. Автор продовжує тематику зазначеної нами вище 
проблеми формування негативних стереотипів, нагнітання «мігрантофо-
бії» ЗМІ та розмірковує про реакцію мігрантів на таку суспільну атаку. 
Думка дослідниці стосовно масової депресії та стресового стану мігрантів 
є цілком логічною, але вона замислюється й над впливом ЗМІ на суспіль-
ство з другого боку – формування психологічного стану етнічної спільно-
ти, що домінує [3, с. 74]. 

Для формування комунікаційного простору державної міграційної по-
літики в Україні необхідно враховувати ряд обставин, що впливають на 
інформаційне забезпечення, зокрема: 

- розширення можливостей для реалізації конституційних прав гро-
мадян на інформацію та свободу інформаційної діяльності, зростання по-
треб суспільства в інформаційній взаємодії як всередині країни, так і поза 
нею; 

- інтенсивний розвиток глобальної інформаційної інфраструктури, ін-
теграційні процеси України у світове інформаційне співтовариство; 

- інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура в сучасних 
умовах є ключовим знаряддям в міжнародній боротьбі за світове лідер-
ство, за досягнення певних стратегічних і тактичних політичних цілей;

- володіння інформацією, належне інформаційне забезпечення органів 
державного управління, є основою успішної боротьби із сучасними проя-
вами тероризму, екстремізму, розпалювання національної, расової чи ре-
лігійної ворожнечі, нелегальної міграції; 

- використання інформаційних мереж і систем обробки інформації, з 
метою підкорення економіки та політики супротивника.

На нашу думку, більшість конфліктних ситуацій з міграційних питань 
виникає через недотримання проголошеної міграційної політики. Стрім-
кий і глобальний розвиток інформаційної сфери, сучасних інформацій-
них технологій, значною мірою впливає на інформаційне забезпечення мі-
граційної політики в державі, а інформаційні ресурси в сучасних умовах 
стають важливим фактором її формування. Створення збалансованої ін-
формаційної інфраструктури, спроможної забезпечити формування, по-
ширення й ефективне використання і захист інформаційних ресурсів, що 
стосуються міграційної політики, в першу чергу залежить від чіткого за-
конодавчого визначення системи поглядів на цілі, завдання і основні на-
прями інформаційної політики у сфері міграції. 
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УДК: 321.015(477)                © Кирило Фісанов
ПРОБЛЕМА СУБ’ЄКТНОСТІ УКРАЇНИ

В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ 2014 р.
(ЗА ЕКСПЕРТНИМИ ОЦІНКАМИ ЗМІ)

Питання суб’єктності у міжнародних відносинах значно загострилося 
з початком ХХІ століття. Така ситуація пов’язана насамперед  з глобальни-
ми економічними та екологічними викликами, з “наступом” міжнародних 
фінансових інституцій на кшталт МВФ, а також викликана терористични-
ми загрозами. Навіть США змушені були захищати власну суб’єктність як 
глобального актора після трагічних подій 11 вересня.  За цих умовах для 
середніх і малих держав (не залучених у зовнішньополітичні альянси), за-
хист і підтримання суб’єктності стало взагалі проблематичним.

Для України питання суб’єктності набуло особливої гостроти  у кон-
тексті сучасної внутріполітичної кризи і в зв’язку з анексією Росією Кри-
му навесні 2014 року.  Чимало дискусійних моментів відносно суверен-
ності зовнішньої політики нашої держави виникло після Женевських пе-
реговорів у чотирьохсторонньому форматі.  Аналітик тижневика “Комен-
тарі”  Олександр Іванов взагалі ставив питання суб’єктності України дуже 
жорстко. Він тоді писав: “…А чи була взагалі незалежна Україна у сво-
їй короткочасній історії державою – суб’єктом міжнародної політики?”. 
При цьому, на його думку, погоджуючись на формат 4-сторонніх перемо-
вин, Україна “документально підтвердила перехід під зовнішнє управлін-
ня” [2, c.2]. 

Слід мати на увазі, що у середньостроковій перспективі Україна на-
вряд чи може розраховувати на вступ, скажімо, в ЄС. Експерти Центру 
Разумкова, відповідаючи на запитання, чи може будь-яка із сучасних дер-
жав “розвиватися самостійно”, не вступаючи  в об’єднання чи союзи, за-
значали, що світовий досвід дає однозначну відповідь: більшість країн 
“об’єднані чи об’єднуються”. Адже поодинці вирішувати глобальні, усе 
більш складні проблеми “жодна країна сьогодні не може” [5, c.2]. Зрозу-
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міло, що знаходячись поміж трьома глобальними гравцями такими як 
США, Євросоюз і РФ, Україна змушена маневрувати. Більш того, постій-
ний тиск з боку Росії, а сьогодні він має форму неприкритої анексіоніст-
ської політики, стимулює подальший рух Києва у бік ЄС.  Можливі зміни 
у міжнародній політиці офіційної Москви на обширах Євразії передбачив 
ще у 2012 р. З.Бжезінський. Він зокрема змалював такий сценарій розви-
тку подій. Якщо Америка занепаде, то російські лідери, врешті-решт “на-
важаться на відкрите об’єднання”, адже Європа “змовчить на загарбання 
Білорусі”. Проте, в Україні усе більше молодих людей “підтримують суве-
ренну Україну та вважають українську державність частиною її ідентич-
ності”. Отже, шанси, що Київ “добровільно здасться Москві”, зменшуються 
з плином часу, проте тиск Росії і байдужість Заходу, можуть “спровокува-
ти конфлікт на самісінькому краю Європейського Союзу” [1, c.80].

Однак Росія користується тим, що “єдиного Заходу” з часів завершення 
холодної війни та падіння Берлінської стіни вже не існує. І ЄС іноді про-
сто “пасує” перед Росією. Проте, Україна, навіть у цих несприятливих об-
ставинах, має певні можливості для маневру у контексті протидії надмір-
ному воєнно-політичному тиску з боку Москви. Такий інструмент зміц-
нення власного суверенітету відомий експерт Московського центру Кар-
негі Л.Шевцова (2014) вбачала у президентських виборах. Адже, на її дум-
ку, це був би вибір народу України “на користь суверенітету у протидії зо-
внішньому фактору”. Рухаючись в Європу, цілісність і суверенітет можна 
забезпечити тільки за рахунок “протидії російському впливу” [4, c.3]. На-
гадаємо і той факт, що, діючи відповідально, українським політикам і сус-
пільству слід прикласти чимало зусиль для реального забезпечення суве-
ренності країни. Як підкреслив згадуваний О.Іванов, “суб’єктність – до-
статньо дороге задоволення”. Окрім сильної армії та спецслужб держа-
ва має розвинути розгалужену мережу “зовнішньої розвідки та агентури 
впливу” . Більш того, суб’єктну державу не можна уявити без союзників. 
Для неї також необхідні пропагандистський апарат та ідеологія, достатньо 
“привабливі не тільки для внутрішнього, але й для зовнішнього спожива-
ча” [2, c.2]. Сьогодні ж геополітичні реалії такі, що Україна фактично пере-
живає добу “слабкого гравця” в європейській політиці, відчуваючи вплив 
трьох зовнішніх центрів – Росії, США та ЄС. 

Проте, поступово перетворюючись у відповідального актора міжна-
родних відносин, Україна візьме на себе особливу відповідальність, зу-
стрічаючись з “обличчям іншого” [3, c.236]. Дійсно, Україна сьогодні “зу-
стрілася” на геополітичних перехрестях з декількома обличчями “Інших”. 
Одні з них були відверто ворожими, інші доброзичливими, а деякі бай-
дужими і нещирими. Однак партнерство (вимушене чи ні) маємо налаго-
джувати зі всіма сусідніми країнами, пам’ятаючи при цьому, що головні 
проблеми суспільства і держави слід вирішувати самостійно, відповідаль-
но й ефективно.
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СЕКЦІЯ 4
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

УДК: 002        © Олексій Полтораков
ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Коли велика справа — панувати над тілами, то ще більша — керувати душами.

Григорій Сковорода
Із проголошенням України незалежною державою в офіційних доку-

ментах, науковій літературі та засобах масової інформації категорія «наці-
ональна безпека» стала достатньо широко розповсюдженою, було осмис-
лено її загальні положення і принципи, сформовано основні напрями 
проведення державної політики національної безпеки. Так, у ст. 17. Кон-
ституції України було зазначено: «Захист суверенітету і територіальної 
цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпе-
ки є найважливішими функціями держави, справою всього українсько-
го народу». Відповідно, «національна інформаційна безпека» є однією із 
ключових складових національної безпеки як такої. Так, у Законі України 
«Про основи національної безпеки України» [1, с. 351] визначено дев’ять 
основних напрямів державної політики національної безпеки в різних 
сферах життєдіяльності, однією з яких є саме інформаційна. Відповідно 
до законодавства України, «інформаційна безпека» – це «стан захищенос-
ті життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому 
запобігається нанесення шкоди державі через: неповноту, невчасність та 
невірогідність інформації, що використовується; негативний інформацій-
ний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; 
несанкціоноване поширення, використання, порушення цілісності, кон-
фіденційності та доступності інформації» [2, с. 102].

Осмислення феномену «національної інформаційної безпеки» немож-
ливе без відповіді на питання: чиєї безпеки? Адже навіть у найпростішому 
випадку, розглядаючи «вертикальну» політичну структуру суспільства, 
можна виокремити інформаційну безпеку держави, правлячого угрупо-
вання (партії, еліти, владного істеблішменту тощо), «нації» (народу чи на-
селення) та окремого громадянина країни. Ці «інформаційні безпеки» да-
леко не завжди збігаються й часто суперечать одна одній. Більше того, 
«молоді демократії» і, зокрема, Україна, які знаходяться у стадії транзи-
ту, зазвичай соціально-політично нестабільні. Бажання забезпечити собі 
«максимум інформаційної безпеки», які в умовах відсутності загальнона-
ціонального консенсусу виникають у численних «меншин» (починаючи 
від лінгвоконфесійних та закінчуючи етнотериторіальними), балансую-
чи на межі «інформаційного сепаратизму», ставлять під загрозу «інфор-
маційний суверенітет», що є повноцінним викликом національній безпе-
ці. Сталі демократії зазвичай вдаються до стратегії «преференції в обмін 
на лояльність» (на прикладі канадського Квебеку: політико-культурна ав-
тономія заради збереження унітарності). Натомість «молоді демократії», 
які, з одного боку, не мають у розпорядженні достатнього ресурсного по-
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тенціалу, аби йти на суттєві соціально-економічні поступки (починаю-
чи від реалізації масштабних культурно-гуманітарних та інформаційно-
пропагандистських програм і закінчуючи податковими пільгами), а з ін-
шого – дуже гостро сприймають соціокультурні загрози (на рівні «мовної 
експансії» як чинника/загрози «інформаційної безпеки» тощо), зазвичай, 
вдаються до примусових чи репресивних заходів із відповідними деструк-
тивними наслідками.

Дещо парадоксально, але інформаційна безпека для різних верств 
українського суспільства об’єктивно однакова. В її основі знаходить-
ся державна функція захисту своїх громадян, незалежно від їхнього со-
ціального, майнового, національного чи релігійного статусу. Тим самим 
вона захищає свій національний інформаційний суверенітет. Однак із 
суб’єктивного боку, в цілому не існує єдиного розуміння інформаційної 
безпеки, адже кожний суб’єкт, включений у той чи інший спосіб у проце-
си забезпечення інформаційної безпеки, відрізняється від інших відповід-
но до власного становища та бачення проблем цієї складової національ-
ної безпеки.

Проблеми нормативного регулювання інформаційної безпеки Укра-
їни тісно пов’язані з трансформаціями ціннісних пріоритетів українсько-
го суспільства. Реалізація інформаційних прав і свобод людини, одним з 
яких є своєрідне «право на інформаційну безпеку», залежить від багатьох 
чинників, зокрема, рівня медіа-інформаційного розвитку суспільства, ста-
ну інформаційно-правової культури, належної поінформованості осо-
бистості. У державі триває суперечливий процес усвідомлення та фор-
мування цілісного уявлення про національну інформаційну безпеку та 
об’єктивну потребу в її належному забезпеченні на рівні зрілої політичної 
нації та сучасної демократичної держави. Великою мірою це пов’язано з 
браком традицій «інформаційної відкритості» та досвіду їх ціннісної реа-
лізації в національній культурі як такій. Так, у «Рекомендаціях парламент-
ських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні» 
[7] констатується, що стан розбудови інформаційного суспільства в Укра-
їні порівняно зі світовими тенденціями є недостатнім і не відповідає по-
тенціалу та можливостям України.

Відповідно до чинних нормативно-правових актів, ключовими 
суб’єктами забезпечення національної безпеки можна визнати такі інсти-
тути як Верховна Рада України; Уповноважений ВР України з прав люди-
ни; Президент України; Кабінет Міністрів України; РНБО України; міні-
стерства та інші центральні органи виконавчої влади; місцеві державні 
адміністрації та органи місцевого самоврядування; суди; органи проку-
ратури; військові формування, утворені відповідно до законів України та 
правоохоронні органи (крім тих, які віднесено до суб’єктів спеціальної 
компетенції).

На нашу думку, інформаційно-безпекова специфіка їх діяльності кон-
центрується у наступному.

По-перше, вони визначають засади політики інформаційної безпеки 
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держави, наділені правом прийняття загальних нормативно-правових ак-
тів в цій сфері, здійснюють координаційні повноваження, реалізують дер-
жавну політику щодо забезпечення внутрішньої безпеки у підвідомчих їм 
сферах. (Так, РНБО України 25 травня 2009 р. запропонувала Проект Док-
трини інформаційної безпеки України, де подано визначення поняття та 
значення інформаційної безпеки, її місця в системі забезпечення націо-
нальної безпеки України, принципи та способи її реалізації.)

По-друге, їх діяльність регулюється багатьма нормативно-правовими 
актами, положення яких мають різну юридичну силу та ступінь конкрет-
ності. Так, кістяк національної нормативно-правової бази щодо забезпе-
чення національної інформаційної безпеки складають профільні Закони 
України «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих 
інформаційних системах», «Про державну таємницю» та ін., а також ціла 
низка Указів Президента та Постанов Кабінету Міністрів України, які ре-
гулюють конкретні напрями діяльності в галузі забезпечення національ-
ної інформаційної безпеки.

По-третє, порядок встановлення та обсяг компетенції таких суб’єктів 
щодо захисту національної інформаційної безпеки та «національного ін-
формаційного простору» [Див. 3] залежать від того, до якої гілки влади 
належить державний орган, як наслідок їх компетенція обмежується тими 
стратегічними цілями і тактичними завданнями, заради яких вони ство-
рюються. Так, реалізація повноважень ВР України у сфері інформацій-
ної безпеки здійснюється передусім через її структурні підрозділи, такі 
як (безпосередньо) комітет з питань свободи слова та інформації, а також 
(радше опосередковано) комітети з питань національної безпеки і обо-
рони, з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з 
питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, з питань зако-
нодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, у закордонних спра-
вах та Уповноваженого ВР з прав людини.

По-четверте, діяльність суб’єктів загальної компетенції щодо забезпе-
чення національної інформаційної безпеки держави завжди ототожню-
ється з певною мірою самостійності та відособленості окремого органу 
держави у інформаційно-комунікаційній системі всього апарату держави; 

По-п’яте, діяльність цих суб’єктів нормативно спрямована на те, щоб 
втілити в життя демократичну сутність держави, яка полягає у тому, що 
держава існує для громадян, а не навпаки. Тобто держава надає грома-
дянам державні послуги, створює умови для всебічної реалізації їх прав, 
свобод та законних інтересів.

Однією з вимог до здійснення ефективної політики національної без-
пеки є двосторонній діалог держави та громадянського суспільства. В 
його інформаційно-комунікаційному вимірі ключовим є перманентний 
«соціальний моніторинг», що супроводжується політичними кроками та 
прийняттям ефективних рішень. Адже одним із основних чинників, що 
містить потенційну загрозу національній безпеці України, є потенційна 
інформаційна неконтрольованість та комунікаційна «закритість» більшо-
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сті органів влади [4]. Спроби державної влади зберегти та навіть посили-
ти механізми контролю за національним інформаційно-комунікаційним 
сегментом глобальної мережі переважно нормативно-правовими меха-
нізмами та адміністративно-технічними засобами (в контексті т.зв. «керо-
ваної демократії») не вирішують соціально-політичних проблем, залиша-
ючи за користувачем право вибору моральних орієнтирів.

Бурхливе зростання кількості та посилення ролі сучасних засобів ма-
сової інформації (медіа) з їхньою небезпідставною претензією на роль 
«четвертої влади» має наслідком інформаційний прорив у традиційно за-
криту царину «національної/державної безпеки» та відображення тенден-
ції просування до «інформаційного суспільства». В цих умовах медіа ста-
ють повноцінними суб’єктами інформаційної безпеки, а в багатьох випад-
ках – навіть активними акторами безпеки політичної та економічної.

Концепція національної інформаційної безпеки є перш за все такою, 
що перманентно розвивається відповідно до тих базових цінностей та 
стратегічних інтересів, які має нація і які остання вважає на тому чи іншо-
му етапі політико-економічного та/або соціально-культурного розвитку 
принципово важливими та пріоритетними.

Розбудова системи інформаційної безпеки України наразі є лише по-
ступовим та неквапливим накопиченням досвіду, який, за умови оздоров-
лення інформаційної ситуації, може привести в майбутньому до форму-
вання нової культури взаємодії влади і суспільства, зокрема, в сфері на-
ціональної безпеки в якнайширшому її розумінні (т.зв. «культури безпе-
ки» [Див. 5]) – і т.ч. суттєво сприятиме успіху демократичного розвитку 
України. 

Відносини, які зачіпають площину інформаційної безпеки, мають пе-
рейти від моделі протистояння – до моделі партнерства. Вона має реалізо-
вуватися на наступних засадах:

Перше – це розвиток громадянського суспільства та зниження сту-
пеня відчуження між владою і громадянами (тобто між «державною» та 
«національною» безпекою). Постійний експертний діалог представників 
владних структур і «мозкових центрів» громадянського суспільства (в т.ч. 
міжнародних) щодо актуальних викликів та загроз національній інфор-
маційній безпеці. Високий рівень відповідальності влади і громадян за 
стан національної інформаційної безпеки та «якість» національного ін-
формаційного простору.

Друге – це сприйняття демократії (в контексті її тлумачення через па-
радигму «контролю», запропоновану Г. Алмондом і Б. Пауелом) як цінно-
сті більшістю громадян, відносно високий ступінь інформаційної культу-
ри населення, який дозволяє людям робити свідомий вибір на основі на-
лежної поінформованості та раціонального розрахунку. 

Третє – формування інформаційно-безпекової «еліти» (т.зв. «стратегіч-
ного співтовариства» [6]), яка сповідує демократичні цінності і є відкри-
тою до комунікації та діалогу. (При цьому не можна до елітної верстви дер-
жавного управління однозначно відносити співробітників «сектору без-
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пеки», які професійно забезпечують виконання інформаційно-безпекових 
повноважень органів влади.)

Четверте – подолання протиріччя між демократичною формою та не-
демократичною сутністю інститутів забезпечення національної інформа-
ційної безпеки. Набуття цими інститутами не тільки демократичної фор-
ми, але й демократичного змісту, продукування ними реальної демокра-
тичної політики інформаційної безпеки. В цьому контексті значущими 
подіями можна вважати дедалі ширшу практику публікації профільни-
ми структурами т.зв. «Білих книг» як інформаційних видань щодо окре-
мих аспектів безпекової діяльності (оборонної, розвідувальної тощо). 
Це опосередковано сприяє покращенню як загального інформаційно-
комунікаційного «клімату довіри», так і «довірі» до безпекових структур 
(а отже і їх іміджу).

Лише у випадку реалізації такої моделі вдасться подолати негативні 
тенденції розвитку національної безпеки і покращити стан її інформацій-
ної складової. Адже «життя нації», як слушно зауважив ще Ж.Е. Ренан, – 
це «щоденний плебісцит». І інформаційно-комунікаційний простір люд-
ського буття в жодному разі не є виключенням – швидше навпаки.

Список використаних джерел:
1. Закон України «Про основи національної безпеки України» // Відо-

мості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 39. – С.351.
2. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного сус-

пільства в Україні на 2007-2015 роки» // Відомості Верховної Ради України 
(ВВР). – 2007. – № 12. – С. 102.

3. Литвиненко О.В., Бінько І.Ф., Потіха В.М. Інформаційний простір як 
чинник забезпечення національних інтересів України. – К: «Чорнобильін-
терінформ», 1998. – 47 с.

4. Полтораков О. «Відкрий Україну»: державна влада та Інтернет // 
Український журнал. – 2012. – №3. – С.26-27.

5. Полтораков О.Ю. Стратегічна культура у функціонуванні систем   
національної та регіональної безпеки // Стратегічна панорама. – 2008. – 
№2. – С.124-128.

6. Полтораков О.Ю. Стратегічне співтовариство в системі владно-
політичних відносин в Україні // Сучасна українська політика. Політики 
і політологи про неї. – К.: Український центр політичного менеджменту, 
2010. – Вип. 19. – С.74-84.

7. Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламент-
ських слухань на тему: “Законодавче забезпечення розвитку інформа-
ційного суспільства в Україні”» // Відомості Верховної Ради. – 2014. –            
№33. – С.1163.

УДК: 327.8             © Наталія Бєлоусова
КІБЕР-СИЛА В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Класична ієрархічна модель взаємин між політичними акторами в 
системі світової політики поступово поступається місцем мережевим 
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структурам. Окремі люди і приватні організації приєднуються до дер-
жав в якості прямих гравців у світовій політиці. Стрімкий розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій та більш широке використан-
ня цифрових технологій у всіх сферах життя сприяють формуванню гло-
бального громадянського суспільства та появі нових форм участі грома-
дян у політиці («електронної демократії»). Зростаюча роль кіберпростору 
як інструменту для поширення політичних цінностей і культури перетво-
рює його в сферу світового політичного протиборства.

В умовах підвищення ролі інформаційних технологій, комунікативної 
мобільності та інформаційно-інтелектуального управління в світовій по-
літиці формується нова концепція сили і впливу на міжнародній арені – 
«розумна сила» (smart power) [3, 4]. Особливістю нової стратегії стає поєд-
нання «м’яких» і «жорстких» інструментів впливу. Можливість викорис-
товувати кіберпростір з метою створення переваг і впливу на події на сві-
товій арені визначається як «кібер-сила» (cyber power). Кібер-сила може 
бути використана як для отримання бажаних результатів у межах кіберп-
ростору так і за його межами за допомогою так званих кібер-інструментів. 

Дж. Най виокремлює три варіанти стратегій в кіберпросторі, які мо-
жуть бути віднесені як до «м’якої», так і до «жорсткої сили» [1]: стратегія 
спонукання до дії (або бездіяльності), наприклад, арешт ключових блоге-
рів, лідерів думок в соціальних інтернет-мережах («жорстка сила»), вер-
бування нових учасників за допомогою Web 2. («м’яка сила»); стратегія 
контролю, наприклад, тиск держав на інтернет-компанії для перешко-
джання поширенню політичних ідей («жорстка сила»), моніторинг соці-
альних мереж для виявлення політичних настроїв у суспільстві («м’яка 
сила»); стратегія переваги, наприклад, прямий підкуп блогерів лідерів-
думок для розповсюдження інформації та формування позитивного об-
разу («жорстка сила»), проведення конференцій, стажувань для найактив-
ніших інтернет-користувачів з метою формування їх лояльності («м’яка 
сила»).

Інстрструментами «жорсткої сили» в кіберпросторі є кібератаки, 
контроль держави над інтернет-компаніями, атаки на системи управлін-
ня, виведення з ладу ліній комунікацій. Інструментами «м’якої сили» є 
встановлення норм і стандартів, інфраструктура для підтримки активіс-
тів із захисту прав людини, кампанії в рамках публічної дипломатії для 
здійснення впливу на громадську думку [5]. 

Джозеф Най в концепції кібер-сили в якості основного актора виді-
ляє державу. За державою зберігається вплив на сферу інформаційно-
комунікаційних технологій, що пов’язано із загрозою і стрім-
ким розвитком технологій кібертероризму. Держава використовує 
інформаційно-комунікаційний простір для поширення ресурсів «м’якої 
сили» і створення привабливого образу в очах власного населення і між-
народної громадськості. Однак в умовах ускладнення, диференціації й 
прискореної динаміки сучасного суспільства держава є не єдиним впли-
вовим актором. Новими центрами впливу на міжнародній арені стають 
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такі актори, як [6]: соціальні мережі, пошукові системи, мережеві енци-
клопедії, блогери, інтернет-активісти, піратські партії, хактивісти. 

Розвиток кіберпростору є одним з основних пріоритетів президента 
США Б. Обами. 16 травня 2011 в США прийнята «Міжнародна страте-
гія для кібепростору», згідно якої кіберпростір заохочує інновації та під-
тримує підприємців; об’єднує індивідуумів і підсилює спільноти; створює 
умови для функціонування уряду і сприяє підзвітності; стоїть на сторо-
жі основних свобод і в кращій мірі забезпечує право приватного життя; 
сприяє розумінню, прояснює норми поведінки і підсилює національну і 
міжнародну безпеку [2]. У США створюється ряд структур для виявлен-
ня та протистояння кібер-загрозам, організації взаємодії між національ-
ними агентствами з метою посилення обороноздатності та захисту націо-
нальної і глобальної інфраструктури. 

Таким чином, транснаціональний кіберпростір сприяє дифузії влади 
на світовій арені і формує нові питання про значення національної без-
пеки. 
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ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ КІБЕРПРОСТОРУ ПОЛЬЩІ
ВІД СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ

Дайте мені 10 хакерів, і я протягом 90 днів, покладу цю країну (США) на коліна
    Джим Сеттл (Jim Settle Jr)
    відомий американський фахівець у галузі 
    комп’ютерної злочинності
Велика швидкість змін на міжнародній арені разом із процесом гло-

балізації та її наслідками, змушують сучасні системи безпеки держав до 
швидкого реагування на несподівану появу нових проблем, викликів та 
загроз. Аналіз літератури питання доводить, що в зв’язку зі свободою пе-
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реміщення осіб, товарів, інформації та капіталу, безпека кожної сучасної 
держави все більше залежить від розвитку механізмів ефективного запо-
бігання і подолання загроз, джерело яких є кібер-простір.

Всесвітня мережа Інтернет, яку винайшли тільки декілька десятиліть 
тому назад, змогла значним чином еволюціонувати, подібне сталося із за-
грозами. «Хробаки» та «віруси» перетворилися зі звичайних незручнос-
тей у серйозні проблеми безпеки та ідеальне знаряддя кібершпигунства. 
DoS-атаки* або DDoS**, до цього часу розглядалися як форми пасивно-
го блокування Інтернет-доступу, сьогодні стали знаряддям інформацій-
ної війни. Після того, як надбанням громадськості в червні 2010 року став 
вірусний хробак «Стакснет» («Stuxnet»)*** [9], завчасно підтвердилися всі 
застереження експертів, що кібернетика рано чи пізно, може бути вико-
ристана для проведення серйозних атак зі смертельними наслідками в ре-
альному світі.

Поняття «кіберпростору» вперше було використано в 1984 році в ро-
манах американського письменника Вільяма Гібсона [8]. З того часу було 
зроблено багато спроб визначити зазначену категорію і сьогодні, на жаль, 
не розроблено чіткого та загальноприйнятого визначення. 

Основними характеристиками цього специфічного середовища є: роз-
логість (охоплення всього світу), об’єднання всіх ресурсів в одну вели-
чезну базу даних, неможливість введення кіберпростору до фізичного (у 
тому числі географічного) виміру реального світу, анонімність [10, с. 226]. 

Всесвітнє охоплення та можливість негайного доступу з будь-якого 
місця на Землі, в поєднанні з невеликими затратами призвело до того, що 
все більше установ, а також окремих осіб переносять свою щоденну діяль-
ність в кіберпростір, який став тією новою площиною, середовищем без-
пеки, в якому деякі люди, переслідуючи свої приватні інтереси, котрі не 
завжди співпадають з засадами суспільного життя, правовими та етични-
ми нормами.

Хоча проблеми безпеки мережі і потік інформації залишається предме-
том зацікавлення правоохоронних органів, до недавнього часу польське 
законодавство не містило визначення поняття віртуального простору - в 

* Denial of Service – відмова від послуги.
** Distributed Denial of Service – розпорошена відмова від послуги. Атака такого 
типу полягає в блокуванні доступу до послуги, шляхом використання всіх вільних 
засобів, що призводять до перевантаження і зависання системи.
*** Комп'ютерний хробак, що вражає комп'ютери, які працюють на операційній 
системі Microsoft Windows. У червні 2010 року він був виявлений білоруською 
фірмою VirusBlokAda не тільки на комп'ютерах рядових користувачів, але і в 
промислових системах, які керують автоматизованими виробничими процесами. 
Це перший відомий комп'ютерний хробак, що перехоплює і модифікує 
інформаційний потік, і таким чином, хробак може бути використаний як засіб 
несанкціонованого збору даних (шпигунства) і диверсій у АСУ промислових 
підприємств, електростанцій, аеропортів тощо. Існує припущення, що Stux-
net є спеціалізованою розробкою ізраїльських спецслужб, спрямованою проти 
ядерного проекту Ірану.
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якості сфери потенційної загрози – в юридичній мові. Навіть положення 
Кримінального кодексу з поправками, внесеними в 2004 році для введен-
ня в польське законодавства положення Конвенції Ради Європи «Про бо-
ротьбу з кіберзлочинністю», підписану Польщею у 2001 році р. [1], не міс-
тив у цьому питанні визначень термінів. 

Тому вже 30 серпня 2011 р. було внесено зміни до Закону ПР «Про 
воєнний стан» [6] та інших законів, які дозволяли президентові країни 
впроваджувати один з надзвичайних станів (в залежності від ситуації), 
коли, наприклад, кібернетична атака на управління енергомережею загро-
жує безпеці держави, а також впроваджувалося поняття «кіберпростору» 
в польську правову систему.

На підставі положень проекту «Урядової програми охорони кіберпрос-
тору ПР на 2011-2016 рр.» [5] (документ, що остаточно прийнятий в черв-
ні 2013 р. під назвою «Політика охорони кіберпростору Республіки Поль-
ща») кіберпростір розглядається як простір цифрової обробки та обміну 
інформацією, що створюється через систему та мережу ІКТ, пов’язаними 
між собою та повідомленнями користувачів [2, с. 5]. 

В цьому документі викладаються основні напрямки дій щодо широко-
го розуміння кіберзагроз. В ньому розглядаються, зокрема, питання бо-
ротьби з кіберзлочинністю, визначаються компетентні органи, щоб підви-
щити рівень безпеки кіберпростору і, нарешті, співпраця між приватним 
сектором та суспільним на предмет безпеки для всього кіберпростору. 

Для цілей «Політики безпеки кіберпростору» було прийнято наступну 
дефініцію, «кібербезпека - сукупність організаційно-правових, технічних, 
фізичних та освітніх заходів, спрямованих на забезпечення безперебійно-
го функціонування кіберпростору» [2, с. 5].

На думку польського дослідника Я. Васілєвскі [10, с. 233] (J. Wasilewski) 
даний спосіб визначення кібербезпеки відноситься до загального розу-
міння безпеки як процесу, або безперервної діяльності, що має на меті 
слідувати у визначеному напрямку. Варто відзначити, що організаційно-
правові заходи поставлені у визначенні на першому місці, що вказує на 
необхідність розширити правові рамки діяльності в сфері підвищення 
рівня безпеки кіберпростору. Вони в даний час є предметом законодавчої 
роботи як на рівні Європейського Союзу, так і на національному рівні в 
багатьох країнах по всьому світу.

Специфіка кіберпростору створює реальне джерело асиметричних за-
гроз*, що має безпосереднє відношення до безпеки кожної держави. Най-
більшим джерелом загроз в кіберпросторі є техногенний або антропоген-
ний фактор. В лютому 2008 р. в рамках Департаменту телеінформатичної 
безпеки, було створено Урядовий центр реагування на комп’ютерні інци-
денти (CERT:GOV:PL).

До завдань, які покладені на цей центр належать: 

* Поняття асиметрії (тобто неспіврозмірності, невідповідності) походить з 
математики й фізики.
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• керівництво політикою у сфері охорони кіберпростору;
• викриття кіберзагроз, їх розпізнавання та протидія;
• співпраця з національними структурами, організаціями в сфері без-

пеки кіберпростору;
• репрезентація ПР в міжнародних контактах;
• нагромадження знань щодо безпеки і загроз для критичних інфра-

структур держави;
• реагування на безпекові інциденти;
• підготовка рапортів у сфері телеінформатичної безпеки [7, с. 159].
Згідно рапорту про стан безпеки кіберпростору CERT в Польщі в    

2014 р. зареєстровано 12017 заявок, з них лише 7498 були визнані як фак-
тичні інциденти [4]. Якщо порівняти статистику за попередні роки, то ми 
побачимо, що кількість фактичних загроз рекордно зростає. Так, в 2011 р. 
зареєстровано 854 заяви, з них 249 реальні загрози [3]. 

Більшість зареєстрованих загроз в кіберпросторі Польщі відповідають 
загальносвітовим тенденціям, з яких найпопулярніші наступні: 

• атаки з використанням вірусного програмного забезпечення;
• спам;
• крадіжка особистості;
• блокування доступу до послуг (DDoS, DDoS);
• соціотехнічні атаки (виманювання важливої інформації під виглядом 

вартих довіри осіб чи установ);
• соціотехнічні чи програмові атаки, спрямовані на отримання страте-

гічно важливої інформації (APT - Advanced Persistent Threat).
Ще одним засобом попередження та реагування на кіберзагрози є сис-

тема ARAKIS-GOV, яка детально окреслює географічне положення джере-
ла атаки, що здійснюється на громадські публічні установи. В 2014 р. сис-
тема ARAKIS-GOV зареєструвала 28322 тривоги, з яких 28% ІР адрес про-
писано в Китаї і понад 14% - в Голландії 13% - в США [4].

Система ARAKIS-GOV працює з 2007 р., в даний час впроваджена в 
більш ніж десятки державних та громадських установ. Основна мета 
системи попередження про небезпеку в Інтернет-просторі і опису ри-
зиків. Ця система є результатом співпраці ІКТ безпеки Департаменту 
Агентства Внтурішньої Безпеки та експлуатації в Науковій і академічній 
комп’ютерній мережі (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)) 
CERT Польщі. Основні функції системи: інформування про нові загрози 
(шкідливі програми, віруси і т.д.), що з’являються в Інтернеті, опис ризи-
ків у вигляді підписів; аналіз тенденцій, пов’язаних з загрозами.

Отже, кіберзагрози напряму впливають на безпеку держави. Сьогод-
нішні події, які мали місце в багатьох регіонах світу, зокрема, крадіжки 
даних чи блокування Інтернет-сторінок важливих урядових установ, осо-
бливо банкових та багатьох ЗМІ, доводить, що кіберпростір несе в собі ре-
альну загрозу для безпеки країни. Тому, Польща в контексті європейської 
політики намагається сформувати систему кібербезпеки держави. 
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УДК: 351.746.1                © Марія Чеховська
ПРОБЛЕМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Станом на 2014 рік суб’єкти сектору безпеки та оборони України вия-
вилися неготовими до протидії негативним інформаційним впливам, зо-
крема з боку Російської Федерації, як на території нашої держави, так і за 
її межами. Введення режиму антитерористичної операції (АТО) у Доне-
цькій та Луганській областях, власне і як наявність тимчасово окупованих 
територій України, потребує використання зважених підходів з боку дер-
жави та безпосередньо сектору безпеки та оборони, особливо у сфері ін-
формаційної безпеки.

Проблеми у сфері інформаційної безпеки під час проведення АТО по-
лягають у декількох площинах:

- значна прозорість, або відсутність «скритності» у діях, переміщеннях 
та навчаннях Збройних Сил України та об’єднаного угруповання військ 
(сил) у ході ведення АТО;

- нескоординованість суб’єктів сектору безпеки та оборони України у 
наданні інформації стосовно перебігу подій у зоні АТО, нехтування кому-
нікаційними зв’язками;

- збереження тенденції подальшого поширення територією України 
негативного інформаційного впливу засобами масової інформації Росій-
ської Федерації на громадян країни;

- мінімальна діяльність стосовно поширення офіційної та правдивої 
інформації на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, під час створення медійних сюжетів, різного роду інтерв’ю, 
проведення прес-конференцій тощо, прямо чи опосередковано відбува-
ється розголошення інформації, зміст якої свідчить, зокрема, про пере-
міщення військ, їх склад, потреби. Поширення вказаних відомостей дає 
можливість супротивнику корегувати свою діяльність відповідно до кон-
кретної ситуації.

Іноземний досвід країн, що стикалися із схожою проблемою, свідчить 
про можливість застосування попередньої військової цензури на будь-які 
публікації, теле- і радіопередачі, газетні статті тощо для перешкоджання 
вільному поширенню інформації, виходячи з міркувань національної без-
пеки. Зазначені обмеження цілком відповідають статті 10 «Свобода ви-
раження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, де наголошується, що здійснення свободи вираження поглядів 
може підлягати таким обмеженням або санкціям, що встановлені зако-
ном і є необхідними у демократичному суспільстві в інтересах національ-
ної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запо-
бігання заворушенням чи злочинам, для запобігання розголошенню кон-
фіденційної інформації тощо.

Вирішення вищезазначених проблемних питань, на нашу думку, поля-
гає у наступному:

- виділення єдиного скоординованого інформаційного центру, в яко-
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му буде акумулюватися загальна інформація щодо подій у зоні АТО та 
який має бути єдиним органом, що інформує суспільство стосовно остан-
ніх, або який складає єдиний текстовий матеріал для усіх спікерів безпе-
ки та оборони;

- застосування об’єктивного балансу обмеження інформації, що поши-
рюється через засоби масової інформації під час проведення АТО.

Зокрема, серед механізмів запровадження обмеження для вільного по-
ширення інформації, а у нашому випадку воєнної цензури, можна зазна-
чити самоцензуру, або внутрішню цензуру, яку покликані здійснювати 
ЗМІ, покладаючись на принцип соціальної відповідальності, а також різ-
ні форми співробітництва між ЗМІ та органами влади у вигляді угод із за-
побігання публікації певних матеріалів. Наголосимо на необхідності за-
конодавчого закріплення конкретних термінів, на які накладаються об-
меження для вільного поширення інформації, а саме до моменту припи-
нення АТО. Крім того, воєнна цензура має стосуватися лише тих мате-
ріалів, в яких висвітлюються раніше оговорені теми, зокрема відомості 
про військові підрозділи та їх пересування, придбання та передача зброї і           
військового устаткування.
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СЕКЦІЯ 5
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАС-МЕДІА

В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
УДК: [328.18:070](4-11)    © Віра Бурдяк, Ірина Бутирська

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ
В КРАЇНАХ ЦСЄ: ІНФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ

Корупція властива суспільствам здавна, тому суворе покарання за ха-
барі містилище закони Хаммурапі, царя Вавілону (II тис. до н.е.). Коруп-
цію (від лат. corruptio – підкуп) у різних словниках і енциклопедіях ви-
значають як підкупність і продажність громадських і політичних діячів, 
державних чиновників і посадових осіб [1, с. 369]. У соцкраїнах офіційно 
вважали, що корупція як соціальне явище властиве виключно капіталіз-
му[2, с. 68].Нині реальність свідчить, що корупція є практично в усіх кра-
їнах світу (крім тоталітарних режимів), а в багатьох стала звичним яви-
щем. Втім, громадянське суспільство (ГС) не мириться з нею, адже коруп-
ція може привести до загибелі цілих країн.

Корупція – не лише форма злочинного збагачення бюрократично-
го держапарату через особисту тіньову взаємодію з політичними, госпо-
дарськими й іншими інститутами. Вона була і є основним джерелом та га-
рантом криміналізації суспільства, його деградації. Тож корупція – умова 
і наслідок діяльності тіньової економіки, посилення диференціаціїмайна, 
падіння моралі і деградації суспільно-політичного життя [3, с. 212-214]. 
Цунамі корупції «накривають» суспільство тоді, коли чиновники і підпри-
ємці збагачуються без особливого ризику. Така ситуація була в країнах з 
перехідною економікою. Сумнозвісні «ваучерна приватизація» і заставні 
аукціони, де фактично за безцінь більшість національного багатства отри-
мали екс-представники партноменклатури і «олігархи»,для створення но-
вого прошарку «власників», відбувалися з явищами масової корупції. У 
політику країн ЦСЄ увійшли МВФ і США, підтримуючи тих, хто керував 
державами, коли створювалася жахлива нерівність у приватизації й асо-
ціювали себе з тими, чия політика служила «інтересам багатих за раху-
нок середнього громадянина» [4, с. 205]. Тож ці процеси сприяли зростан-
ню корупції. 

Щороку Міжнародна антикорупційна організація Transparency Interna-
tional проводить рейтинг рівня корупції в країнах світу. Прес-релізи орга-
нізації ґрунтуються на індекс і аналізу корупції (ІСК), що розраховується 
за шкалою від 1 до 10. Максимальне значення шкали – найменший ступінь 
державної корупції. Проаналізуємо дані Transparency International у ЦСЄ в 
2012 р. Найперше вкажемо, що спротив організацій ГС непопулярному ре-
жиму жорсткої економії дестабілізував діяльність кількох урядів, виявив 
міцність демократичних інститутів. Попри часті зміни в урядах і підвище-
ну політичну поляризацію, більшість країн ЦСЄ змогли втримати зроста-
ючий тиск без істотних відхилень від основних демократичних норм. У 
регіоні посилилися демонстрації, мітинги, протести, ініційовані осеред-
ками ГС, які висували вимоги прозорості і підзвітності влади,боротьби 
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проти економічних труднощів, росту корупції і зловживання службовим 
становищем. Рейтинги Словаччини й Естонії у категорії «корупція» зазна-
ли спаду. Попри численні скандали з хабарами, Чехія й Угорщина пока-
зали поліпшення рейтингу за показником «Судова система й її незалеж-
ність», завдяки посиленню антикорупційних дій прокуратури. Угорський
Конституційний суд (КС) визнав недійсними ряд проблемних законів і 
цим пом’якшив різкий спад показника [5]. Нижчий рейтинг Угорщи-
ни в категорії «Громадянське суспільство» свідчив, що держава фінансує 
громадські організації, ідеологічно чи особисто пов’язані з владою. Уряд 
В. Орбана захищав спірні штатні зміни в ЗМІ, органах судового нагляду і 
лише незначно відступив під тиском ЄС у ході розробки Закону про ре-
гулювання політичної і громадської діяльності. Втім, деякі правові норми, 
скасовані КС у 2012 р., уряд Угорщини відновив у поправках 2013 р.

Країни ЦСЄ, які вступили до ЄС у 2004-2007 рр., продемонстрували 
позитивні результати з більшості показників демократії у категорії «Кра-
їни перехідного періоду», але їх слабкість посилила економічна криза    
2008 р. і пов’язаний з нею тиск на уряди щодо введення непопулярного 
режиму жорсткої економії. У 2010-2012 рр. більшість країн пройшли че-
рез передчасні зміни в уряді,чи дострокові парламентські вибори,чи ледь 
уникли їх. Попри те, що в цих країнах була політична підзвітність і мирна 
зміна влади, подібні збої затримували прогрес реформ і зашкодили кіль-
ком країнам посилити демократичні інститути. У 7 з 10 країн-членів ЄС, 
представлених у рейтингу, знизилися показники демократії, що на 4 кра-
їни більше ніж у 2011 р. Піднесення показників 2012 р. було лише у Чесь-
кій Республіці та Латвії, в яких зареєстрували загальне поліпшення рей-
тингу демократії після приєднання до ЄС.

Попри тиск ЄС, безперервна корупція негативно впливала на зміни в 
нових країнах спільноти. Лише 3 країни домоглися прогресу хоча б в од-
ній з категорій рейтингу «Країни перехідного періоду», а показники 7 кра-
їн погіршилися. Рішучі заходи уряду Румунії по консолідації влади над 
державними установами, спровокували політичну кризу, що болюче ві-
добразилася на ЗМІ. Рівень свободи ЗМІ погіршився в Болгарії і Польщі. 
У Словаччині знизився рівень судової незалежності, а корупції – зріс. Ви-
криті факти політичної корупції знизили рейтинг Естонії. Тож на цьому 
тлі два випадки, коли державна прокуратура Чехії під тиском ГС підтвер-
дила намір продовжити резонансні розслідування за звинуваченнями в 
корупції, і позитивний вплив нового Закону Латвії про фінансування ви-
борчих кампаній та ослаблення політичного впливу олігархів – плідно по-
діяли на їх політичну ситуацію [5].

Режим жорсткої економії загострив суспільну реакцію на корупційні 
скандали в ЦСЄ, попри ретельно виписані антикорупційні закони і їх ре-
алізацію. У Чехії підтримка уряду Петра Начаса, різко впала через підви-
щення податків і скорочення бюджету. Це широко висвітлювали ЗМІ, як і 
низку корупційних справ та внутрішніх чвар трьох партій правлячої ко-
аліції. В 2012 р. у відставку пішли 12 міністрів, звинувачених у корупції і 
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сумнівних фінансових операціях минулого. Втім, ці викриття можна роз-
глядати як позитивне явище, адже вони свідчать про підвищену актив-
ність ГС. Його тиск на державну прокуратуру, традиційно слабку ланку 
судової системи, змусив її до розслідування резонансних справ. Завдяки 
такому розвитку у 2012 р., рейтинг Чехії в категорії «Судова система і її не-
залежність» в «Країнах перехідного періоду» дещо покращився.

У Словаччині заяви про корупційні оборудки минулих років партій 
правого центру, які перебували при владі, значно послабили їх підтримку 
в суспільстві. Дострокові парламентські вибори (березень 2012 р.) відбу-
лися після того, як в кінці 2011 р. уряд Івети Радічової через корупцію на-
вколо фонду Єврозони, втратив вотум довіри. На виборах перемогла лі-
воцентристська партія Роберта Фіцо «Курс – соціальна демократія». У ви-
борчій програмі партія обіцяла послабити режим жорсткої економії і ви-
корінити корупцію. Втім, їй це не вдалося: резонансні справи невирішува-
лися. ГС інформувало суспільство, що серед підтриманих урядом законо-
давчих ініціатив були спрямовані на зниження прозорості державних за-
купівель, які посилювали корупцію в країні. Крім показника «Корупція», у 
Словаччині погіршився рейтинг в категорії «Судова система і її незалеж-
ність» через необмежений вплив голови Верховного суду Штефана Хара-
бини, який втручався у вибори суддів Судової ради – головного органу са-
моконтролю в судовій системі [5].

У січні 2012 р. тисячі протестуючих вийшли на вулиці Бухареста, за-
кликаючи до відставки лідерів Румунії через режим жорсткої економії і 
підозри в систематичній корупції. Правоцентристський уряд Демокра-
тичної ліберальної партії (ДЛП), був змушений піти у відставку. Новий лі-
воцентристський уряд СДПу травні прийняв ряд непопулярних  заходів: 
зміцнив контроль за державними інститутами; замістив омбудсмена, єди-
ну посадову особу, уповноважену оскаржувати постанови уряду в КС; об-
межив повноваження КС; замінив лідерів ДЛП в обох палатах парламен-
ту; прийняв резолюцію про тимчасове відсторонення з посади близько-
го до ДЛП президента Т. Бесєску, очікуючи референдуму про імпічмент, 
що не мало результату. Політичні протести 2012 р.виявили вразливість 
свободи ЗМІ в Румунії. Журналістам, які висвітлювали ці події, погрожу-
вали насильством, їх переслідували, а урядовці демонстрували ворожість 
до незалежних ЗМІ і всіляко зупиняли право поширення інформації. Тож 
напружена ситуація, в якій опинилися демократичні інститути, погірши-
ла рейтинги країни в категоріях «Національне демократичне управління» 
і «Незалежність ЗМІ».

І в Словаччині, і в Румунії тиск міжнародних кредитних організацій 
на введення непопулярних заходів дав змогу політичним лідерам чинити 
опір чи відкрито ігнорувати їх рекомендації, позиціонувати себе як захис-
ників ГС, критикували опонентів натяками на зраду. Найяскравішим при-
кладом цього була Угорщина: її показники в категорії «Країни перехідно-
го періоду» погіршилися після вступу в ЄС сильніше, ніж у будь-якій ін-
шій країні ЦСЄ. Рейтинг Угорщини значно впав у 2010-2011 рр. Прем’єр           
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В. Орбан і консервативна партія Фідес через більшість у парламенті по-
силила політичний контроль за основними інститутами, зокрема нагля-
довими органами судової системи і ЗМІ. У нову Конституцію в категорію 
«кардинальних законів» включили статті про політику в сфері культури, 
релігії, моралі й економіки, у т.ч. питання державного боргу і пенсій, для 
ухвалення яких необхідна більшість у 2/3 голосів. Фактично, будь-якому 
майбутньому уряду буде досить складно змінити структуру і принципи 
цих нововведень. Втім, правляча Фідес продовжує на свій розсуд змінюва-
ти Конституцію, виходячи з термінових потреб [5].

Показники Угорщини у 2012 р. у категоріях «Громадянське суспіль-
ство» і «Місцеве демократичне управління» погіршилися, загальний рей-
тинг демократії дійшов до межі між «стабільними демократіями» і «част-
ково стабільними» (у Болгарії, Румунії й інших країнах Балкан більш ви-
сокі показники). Однак, Угорщина підвищила рейтинг завдяки рішенням 
КС, які протидіяли деяким найбільш спірним законодавчим змінам, ухва-
леним у 2011-2012 рр. 

Болгарія сформувала новий уряд у травні 2013 р. після того, як най-
більш масові протести (за останніх 16 років) призвели до дострокових 
виборів, а низька явка показала глибоке невдоволення громадян і ГС еко-
номічними труднощами і політичним класом у цілому. Спад показників у 
категоріях «Судова система і її незалежність», «Національне демократич-
не управління» та «Незалежність ЗМІ» погіршили загальний рейтинг де-
мократії в Болгарії майже вдвічі проти Румунії, з моменту їх приєднан-
ня до ЄС у 2007 р. У 2012 р. незалежність ЗМІ у Болгарії ще більш впала: 
права власності на ЗМІ зосередилися в руках урядовців, а провідні ЗМІ 
звинувачували колег у корупційних угодах з урядом, порушенні подат-
кового законодавства й інших злочинах. Економічна криза знизила дохо-
ди ЗМІ, посилила залежність від урядової реклами і власників. Журналіс-
там у Болгарії часто погрожують фізичною розправою через інформацію і 
розслідування, небезпечні для могутніх комерційних інтересів чи тих, що 
сприяють викриттю організованої злочинності[5].

Польща у 2012 р. теж знизила рейтинг у категорії «Незалежність ЗМІ». 
Новини у ЗМІ Польщі плюралістичні і вільні, але дуже прискіпливі, що ха-
рактерне і для регулюючих їх органів. Так, Національна рада радіомовлен-
ня і телебачення відмовилася надати концесію «TV Trwam», ультракон-
сервативній станції, пов’язаній з головною опозиційною партією «Право 
і справедливість». Сумнівні юридичні рішення (кримінальне покарання 
автора веб-сайту за поширення компромату на президента), продемон-
стрували  недоліки системи захисту свободи слова. Польща була єдиною 
країною ЄС, що уникла спаду під час найсильнішої світової економічної 
кризи, але її економічний розвиток у 2012 р. знизився, популярність уря-
ду прем’єра Д. Туска ослабла після ряду непопулярних реформ, що довгий 
час відкладалися. У жовтні Д. Туск спробував підтвердити свою правомір-
ність під шквалом критики і здобув вотум довіри парламенту [5].
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Вперше за 4 роки погіршилися показники Естонії. Рейтинг у катего-
рії «Корупція», що зріс у 2010 р., повернувся на колишній рівень, оскільки 
прокуратура не розслідувала відмивання грошей, в якому був замішаний 
міністр юстиції. Це свідчить, що зростає рівень зловживань службовим 
становищем у політиці. Естонія має друге місце за рейтингом демократії в 
категорії «Країни перехідного періоду». У Словенії звинувачення в коруп-
ції на адресу високопоставлених політиків і непопулярні заходи жорсткої 
економії дали привід до протестів по всій країні навесні 2012 р. Свобода 
мітингів і зборів, в основному, зберігалася, але деякі протести перейшли у 
насильство. У лютому 2013 р. ГС менше ніж за два роки домоглося другої 
відставки уряду, спровокованої режимом жорсткої економії.

Таким чином, корупція – важка соціальна хвороба, практично невилі-
ковна, якщо відсутнє бажання її лікувати. Однак, з нею можна і потрібно 
боротися, шляхом копітких щоденних зусиль, спрямованих на докорінну
трансформацію суспільної свідомості, різкого неприйняття і відторгнен-
ня будь-яких проявів корупції. З цією справою сама держава не впора-
ється без реальної й ефективної допомоги інститутів ГС, які в останні 
роки значно посилили соціальну активність у країнах ЦСЄ. Держави ре-
гіону зіткнулися з серйозними проблемами і випробуваннями: одні з них 
постраждали від наслідків економічної кризи в Європі, інші – боролися з 
проблемами неефективного управління і внутрішньою корупцією що ви-
магало термінового і обґрунтованого вирішення для зупинення регресу 
і труднощів.Тож громадянському суспільству країн ЦСЄ, на нашу дум-
ку, слід і надалі ініціювати активність осередків і громадян, боротися за 
впровадження в масову свідомість ідеї згубності корупції для їх країн  – 
цілісних в економічному плані демократичних держав; інститути ГС по-
винні активізувати формування правової культури своїх громадян, праг-
нути до зближення населення у процесі боротьби з корупцією.
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ПРОБЛЕМА НЕЗАЛЕЖНОСТІ МАС – МЕДІА

В ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇНАХ
НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЗАХІДНИХ БАЛКАН

Незалежність мас-медіа – це невід’ємна складова демократичного сус-
пільства. Процеси демократизації включають також розвиток незалеж-
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них та вільних ЗМІ. Американський політолог Ларрі Дайамонд у визна-
ченні терміну «ліберальна демократія» вказав, що громадяни, по-перше, 
повинні мати право на доступ до альтернативних джерел інформації, а 
по-друге – на реальну свободу думки, дискусії, слова, публікації, тощо [3, 
с. 63]. З ним погоджуються Мері Калдор та Іван Вейвода, вони стверджу-
ють, що мас-медіа мають бути здатними представляти широкі політич-
ні дебати [2, с. 188]. Таким чином, ефективне функціонування незалеж-
них мас-медіа є необхідною передумовою розбудови демократії, грома-
дянського суспільства та правової держави, і за допомогою мас-медіа до-
сягається відкритість політичної системи [4, с. 178]. 

Свобода ЗМІ важлива для країн Західних Балкан (ЗБ) не тільки як час-
тина визначення терміну демократії, а і як складова Копенгагенських кри-
теріїв. Таким чином, забезпечення розвитку та функціонування вільних 
мас-медіа є невід’ємною частиною процесу євроінтеграції. ЗМІ забезпечу-
ють безпосередню участь широких верств населення в управлінні держа-
вою: парламент як представницький орган, а демократичні мас-медіа як 
орган інформаційного контролю за діяльністю владних структур з боку 
цивільного суспільства [2, с. 6]. Мас-медіа не тільки передають інформа-
цію, за їхньої безпосередньої участі створюється цілісна система інтер-
претації політичної реальності. У структурі інформаційної взаємодії по-
сткомуністичної доби мас-медіа відводиться роль або посередника, меді-
атора між політичними акторами, або власне дійової особи, актора полі-
тичного простору. 

Перша небезпека полягає у формуванні масового суспільства, що зни-
жує потребу громадян у публічному політичному діалозі із владою, по-
ширеним стає демократичний конформізм, або байдужість більшості на-
селення до участі у політиці. Для того, щоб повернути зацікавленість у по-
літичних подіях, мас-медіа часто намагаються представити політику від-
повідно до законів розважальних програм, утворюючи різноманітні полі-
тичні ток-шоу. Друга небезпека пов’язана із процесом медіатизації полі-
тики та становлення медіакратії. Повною мірою це стосується як демокра-
тичних країн, так і суспільств, що демократизуються, не зважаючи на те, 
що у розвинених демократіях мас-медіа є повноцінним суспільним грав-
цем, а у перехідних суспільствах їх місце та роль змінюються відповідно 
до логіки політичних процесів [4, с. 179].

Демократизація країн ЗБ ще продовжується, адже поки що не сформу-
валось вільних, самодостатніх ЗМІ, які могли б забезпечити громадянам 
цих країн права на інформацію. Перш за все, перед країнами ЗБ постала 
необхідність формування законодавчої бази для функціонування вільних 
ЗМІ. Особливо важливим у даному контексті є приватизація мас-медіа. 
Законодавство країн ЗБ добре розроблено, структуроване та відповідає 
вимогам Європейського Союзу. У конституціях гарантується свобода ви-
словлення думок, свобода ЗМІ, а в деяких випадках (Албанія, Македонія, 
Чорногорія) право на інформацію [8]. Не зважаючи на добре розроблене 
законодавство, країнам властиво ряд проблем.
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Боснійська дослідниця Лейла Турчіло відзначила, що ЗМІ в БіГ розді-
лені за етнічними лініями. [10, р. 33]. ЗМІ в Боснії зазнають зовнішнього 
тиску. На початковому етапі перетворень вважалось, що після звільнення 
мас-медіа від впливу держави, вони будуть функціонувати незалежно. Але 
натомість посилився вплив політичної еліти, яка незважаючи на те, що є 
частиною державних органів, часто діє автономно [9, р. 35]. 

В Македонії законодавство регулює питання власності, політичним лі-
дерам забороняється володіти ЗМІ [8, р. 47]. В Албанії наклеп залишався 
кримінальним злочином, хоча правові реформи, запроваджені в березні 
2012 р., усунули тюремні терміни як покарання, залишивши тільки штра-
фи [5]. Процес вступу Хорватії в ЄС позитивно вплинув на створення не-
обхідних умов для розвитку незалежних ЗМІ. За поправкою до Консти-
туції від 1 червня 2010 року конституція визнала свободу преси, а також 
право на отримання інформації [7].

Загалом у всіх країнах регіону ЗМІ зазнають тиску з боку політиків. 
Вони часто використовують підкуп в якості засобу впливу. ЗМІ отриму-
ють кошти за рекламу або за новини, які вигідні політикам [6].

Найбільшою проблемою є відсутність прозорості, коли ідеться про 
власність та фінансування мас-медіа. Часто незрозуміло, хто стоїть за тією 
чи іншою медіагрупою. Номінальні власники здебільшого тільки підстав-
ні особи, а реальні власники залишаються невідомими. У таких умовах не-
можливо протидіяти тенденції, коли ЗМІ концентруються в одних руках. 
Таким чином, складається ситуація, коли кілька домінуючих гравців мо-
жуть одноосібно впливати на ринок мас-медіа та громадську думку [6].

Свобода ЗМІ має велике значення не тільки для внутрішньої політики 
держав, для розвитку демократичного суспільства, але й для зовнішньої 
політики країн, особливо для вступу до ЄС. Країни регіону декларують 
прихильність захисту прав людини на інформацію, свободу думки та ви-
словлювання. Але не зважаючи на серйозну законодавчу базу, закони кра-
їн не виконуються в повному обсязі, що в свою чергу веде до обмеження 
свободи ЗМІ у той чи інший спосіб. Оскільки, в країнах ЗБ все ще відбу-
ваються процеси трансформації, тому вести мову про вільні та демокра-
тичні ЗМІ поки що зарано. Проте слід відзначити стабільний прогрес, що 
пов’язаний перш за все із загальними процесами в країнах ЗБ. 
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ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ
СУЧАСНОЇ БОЛГАРСЬКОЇ МЕДІАСИСТЕМИ

Щоб зрозуміти глибокі трансформації та напрямки розвитку болгар-
ської медіасистеми, потрібно звернути увагу на передумови політичного 
зростання країни після падіння Берлінської стіни. Падіння тоталітарно-
го режиму в країні призвело до значних змін у соціальній системі. Більше 
ніж чотири десятиліття комуністична партія контролювала державу, об-
межуючи права та свободи людей. Атмосфера заохочення соціальної по-
кори разом з пропагандою, панувала в державі. Свобода самовиражен-
ня була обмежена. Громадськість була занурена в інформаційний туман.

Переломним для країни став 1989 рік, коли від влади було усунуто Ко-
муністичну партію Болгарії та її лідера Т. Живкова. Після політичного пе-
ревороту у 1989 р. у травні 1990 р. в Республіці Болгарія було проведено 
перші демократичні вибори. Головним політичним досягненням того часу 
стало скасування статті 1 Конституції країни, яка легітимізувала провідну 
роль комуністичної партії у соціальних та державних справах [3].

Процес демократизації в суспільстві мав сильний вплив на розви-
ток мас-медіа у Болгарії. Нова Конституція Болгарії гарантує свободу ви-
раження кожному громадянину. Стаття 40 захищає свободу мас-медіа: 
«Преса та інші ЗМІ повинні бути вільними та не підлягають цензурі» [3].

У наступні роки поступово сформувалося нормальне політичне серед-
овище. Серед основних політичних досягнень того періоду була стабіліза-
ція політичного життя в державі, вступ до НАТО у 2004 р. та ЄС 2007 р. 
З’явилася нова генерація політиків, які сповідували проєвропейські цін-
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ності. Знову ж таки, до влади прийшли нові політики і до Болгарії повер-
нувся навіть колишній цар Сімеон Сакскобурготскі (Сімеон Другий), яко-
го ще у 1944 р. 8-літньою дитиною було вислано з країни. Саме Сімеон ІІ, 
який був родичем більшої частини монарших родин Європи, допоміг за-
ручитися підтримкою європейських політиків на шляху вступу Болгарії в 
НАТО і ЄС.

Разом з тим, відбувалися вагомі зміни у сфері медіа. За короткий час, 
без обмежень та ідеологічного контролю, стиль та зміст преси і телебачен-
ня кардинально змінився. Виникнення стилю та принципів журналістики 
відбувалося за принципом «ad hoc». Серед всіх інших інститутів система 
мас-медіа найшвидше відреагувала на перехід до демократії після листо-
пада 1989 р. Вона зазнала глибоких змін у структурі, організації та прина-
лежності під час переходу до громадянського суспільства та ринкової еко-
номіки [9, с.70].

Різні моделі медіапродукту, зокрема нова рекламна стратегія були 
представлені громадськості. Створення медіаринку, хоча ще й не структу-
рованого, спонукало розвиток нових форм і стилів вираження думки, та-
ким чином заохочуючи та стимулюючи аудиторію [1, с. 97].

Аудиторія змусила журналістів взяти на себе роль вісників політич-
них, економічних, культурних і соціальних змін. Однак слабке й спорадич-
не громадянське суспільство не змогло закласти стійкі основи для профе-
сійної журналістики. Тим не менш, медіа відчули себе виконавцями дуа-
лістичної функції передавача й каталізатора політичних подій [7].

Серед усіх викликів перехідного періоду медіа стикнулись з нестачею 
фінансових [8] і технологічних ресурсів, браком професіональних стан-
дартів [10, с.101-103].

Хоча журналістська спільнота прийняла Етичний Кодекс у 2004 р., 
йому не вдалося віднайти механізм подолання професіональних проблем. 
Було засновано декілька журналістських об’єднань, але вони не змогли за-
хистити базові професійні права та обов’язки.

Нове законодавство також не змогло утворити медіасередовище одна-
ково рівновіддалене від політичного та економічного інтересу і спромож-
не задовольнити громадський інтерес. Не існувало закону, який би регла-
ментував друковані ЗМІ Болгарії. Електронні ЗМІ регулювались Законом 
про Телебачення і Радіомовлення 1998 р. та Законом про Телекомунікації
того ж року. Болгарія ратифікувала Європейську Конвенцію про Транс-
кордонне телебачення 1997 р., а після вступу до ЄС була поступово інте-
грована до європейського Телебачення без кордонів. Поточні медіарегуля-
ції були підлаштовані під Європейські стандарти.

Отже, сучасна медіасистема Болгарії формувалася протягом багатьох 
років. Кардинальні політичні зміни в болгарському суспільстві, що відбу-
лися в 1990-х рр., призвели до трансформації медіасистеми, кардинально 
змінилася сама природа і функції ЗМІ. Європейська і євроатлантична ін-
теграція Болгарії в НАТО і ЄС допомогли привести медіазаконодавство 
країни до необхідних стандартів.
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Етапи становлення болгарської системи ЗМІ нерозривно пов’язані з 
періодами національної історії. В період комуністичного режиму, бол-
гарські ЗМІ виконували виключно ідеологічні функції, а в умовах демо-
кратії змінився суспільно-політичний устрій країни, що призвело до ра-
дикальних трансформацій в медіасекторі. У країні з’явилися комерційні 
ЗМІ, які почали фрагментуватися [2, с. 24].

Вступ в ЄС став засобом досягнення стратегічних національних цілей 
і ЗМІ відіграли у цьому процесі ключову роль. В процесі європейської ін-
теграції найістотніші трансформації відбулися в болгарському секторі те-
лерадіомовлення. У ЄС електронні ЗМІ традиційно вважаються ключо-
вим елементом розвитку демократичного середовища. У своїй інформа-
ційній політиці європейські телерадіокомпанії роблять акцент на про-
грамний зміст, що у свою чергу допомагає їм знайти свій оригінальний 
вигляд і сприяє тим самим розвитку плюралізму ЗМІ. Громадське телеба-
чення є ключовим елементом європейського медіасередовища, оскільки в 
його місію входить ряд соціальних зобов’язань з підтримки демократич-
них принципів збереження європейської культурної спадщини [6].

Важливу роль в контексті європейської-інтеграції болгарського сус-
пільства в цілому і болгарських електронних ЗМІ зокрема, відіграє медіа-
законодавство, яке регламентує основні функції та принципи професійної 
діяльності болгарських ЗМІ. У сфері аудіовізуальних ЗМІ, Болгарії вдало-
ся привести національне законодавство у відповідність з європейським 
інформаційним правом. На рівні ЄС регулювання електронних ЗМІ здій-
снюється згідно з Директивою «Телебачення без кордонів» та її нової ре-
дакції, Директиви «Про аудіовізуальні медіапослуги». В 2000 р. були за-
тверджені поправки до Закону «Про радіо і телебачення», згідно з яки-
ми болгарське законодавство було повністю приведено у відповідність до 
вимог Директиви ЄС «Телебачення без кордонів». Разом з цим, в Болгарії 
було затверджено низку офіційних документів, спрямованих на розвиток 
інформаційного суспільства, серед яких Стратегія і національна програ-
ма розвитку інформаційного суспільства (1999), Стратегія електронного 
уряду (2002), Закон «Про доступ до інформації» (2001), Закон «Про захист 
особистих даних» (2002) та ін. [4].

У ході вступу до ЄС змінилася сутність і природа болгарського теле-
радіомовлення. Основні трансформації торкнулися програмної політи-
ки і регулювання ЗМІ. На ринку електронних ЗМІ з’явилося багато но-
вих комерційних компаній, але це не призвело до підвищення якості їх 
програм. При цьому виникла необхідність в ефективному регулюванні 
сектора електронних ЗМІ. Крок у зазначеному напрямі був зроблений із 
затвердженням процедури ліцензування мовників, яка ввела два види ліцен-
зій – програмну, що видається Радою електронних ЗМІ та телекомуніка-
ційну, що видається Комісією з регулювання повідомлень.

Лібералізація і дерегулювання всієї системи засобів масової інформа-
ції призвели до його децентралізації і створення плюралістичної преси та 
альтернативних електронних засобів масової інформації [5].
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За останні 26 років масово-інформаційний сектор країни зазнав сер-
йозних змін. Болгарська преса перейшла від абсолютного підпорядкуван-
ня державі до повного дерегулювання. З’явилися сотні газет, що пред-
ставляють різні точки зору і відображають весь спектр політичного жит-
тя. Більш того, з ринку поступово зникає преса, пов’язана з політичними 
партіями, поступаючись місцем незалежним газетам. Електронні ЗМІ теж 
відрізняються широким плюралізмом, а кількість радіо- і телестанцій об-
числюється сотнями. Всі ці зміни привели до жорсткої конкуренції, яку 
насилу витримують невеликі медіакомпанії. Не можна заперечувати, що у 
сфері ЗМІ повільно, але незворотньо починають домінувати ринкові ме-
ханізми. Внаслідок концентрації медіавласності та зростання інвестицій 
на болгарському медіаринку зросла конкуренція між комерційними ЗМІ і 
виникла тенденція комерціалізації медіаконтенту.

Отже, здатність ЗМІ виконувати роль однієї з опор демократичного 
суспільства в Республіці Болгарія постійно зростає. Разом з тим, продо-
вжує існувати недосконала система регулювання, яка породжує пробле-
му того, що свобода ЗМІ систематично зазнає безперервного політично-
го і економічного тиску.
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РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ

У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
(на прикладі порталу «MM MojeMiasto»)

Місцеві ЗМІ є дуже важливим елементом громадянського суспільства. 
Їх вплив є більш прямим,комунікація з користувачем є більш диференці-
йованою, у порівнянні з іншими загальнонаціональними ЗМІ. Вони також 
спонукають до взаємодії і соціальної активності,забезпечуючи платформу 
для обміну ідеями та формування громадської думки. Розвиток місцевих 
ЗМІ відрізняється своєю різноманітністю і нетрадиційністю. На сьогод-
нішній день, це не тільки преса, радіо, телебачення, але й Інтернет[1]. Рік 
за роком, Інтернет створює ефективну конкуренцію друку, радіо і телеба-
ченню, пропонуючи нові можливості для досягнення мети цільової ауди-
торії. У той же час він спрощує процедуру, знижує вартість медіа-бізнесу. 
Мережа відкриває нові канали комунікації для осіб, організацій, для яких, 
газета або радіостанція знаходиться поза фінансовими та організаційни-
ми межами [2].

Широко поширеним явищем стала інтеграція ЗМІ, яка поєднує у собі 
різні способи передачі інформації, у тому числі тексту і фотографій, відео-
кліпів і звукозаписів. Ці сфери проникають одна в одну, формуючи Ін-
тернет, як місце діалогу. Він стає платформою зворотного зв’язку: з одно-
го боку, як сфера публікації, з іншого боку - віртуальний дисковий про-
стір і його архівування. Досить динамічно розвивається мережа розподі-
лу інформації, в царині комерційних послуг, а також неофіційно –для се-
редньостатистичного користувача Інтернету[3]. Ця діяльність виокрем-
лює громадянську журналістику, яка починає домінувати у локальних 
ЗМІ. Це явище цілком закономірне, враховуючи той факт, що основне за-
вдання ЗМІ полягає в наданні інформації споживачам, так щоб вони мо-
гли функціонувати як повноцінні члени демократичного, інформаційно-
го суспільства.

«ММ моє Місто» – журналістська платформа. Платформою, яка реа-
лізує основу громадянської журналістики,є портал «MM MojeMiasto»(ММ 
Моє місто), створений на основі локальної комунікації. Ця ініціатива 
є  одним з провідних регіональних колективів ЗМІ в Польщі. Тридцять 
шість сайтів порталу ММ є соціально-інформаційного характеру,їх девіз: 
“Цим живе місто!”. Основою є використання динамічних елементів, побу-
дованих на легкості і прозорості їх використання, а також зручний та при-
ємний інтерфейс. Важливою соціальною функцією є, зокрема, той факт, 
що кори-стувачі самостійно генерують контент. Кожен користувач може 
створити свій власний веб-сайт, особистий рахунок, який дозволяє збіль-
шити ступінь взаємодії. Це може класифікувати контент, використовую-
чи власні ключові слова (так звані теги в Інтернеті). Основними елемента-
ми також є динамічність і масштабованість контенту. Користувачі актив-
но беруть участь у створенні сервісів, враховуючи власний досвід, а також 
новітні веб-стандарти [5].
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ММ портал, який є свого роду система для забезпечення доступу ко-
ристувача, створив соціальну платформу. Вся мережа доступна он-лайн 
на www.mm (назва міста), .eu або pl. Система відрізняється доступом че-
рез “одні двері” під одним загальним ім’ям. Використання платформи є 
безкоштовним, і інформація вільно доступна для громадськості. Користу-
вач може отримати інформацію на кожній сторінці або за допомогою ін-
формаційної процедури пошуку у базі даних, створених власником і його 
партнерами. Партнер в цьому випадку фізична або юридична особа, яка 
надає контент або послуги. Ця діяльність здійснюється на основі окре-
мого законодавства і нормативних актів. Адміністратор підтримує робо-
ту всього порталу, такерує роботою керівників кожної окремої сторінки.

Особи, які використовують ММ можуть бути розділені на дві групи. 
Люди, що не зареєстровані, відвідувачі і глядачі наявних ресурсів, назива-
ються “відвідувач”. Людина, яка булазареєстрована, має ник-нейм, пароль 
та обліковий запис – користувач.

Методи, використовувані для оцінки сторінок, а також критерії оцін-
ки варіюються, залежно від того, ким, для кого і який рівень оцінки пови-
нен бути зроблений. Методи оцінки веб-сайтів, запропоновані данською 
дослідницею Хельгою Клаузен:

1. Метод автоматизованих процедур, пов’язаних з використанням 
комп’ютерних програм, що оцінюють механічну сторону (наприклад, док-
тор HTML).

2. Статистичний метод аналізує тип і кількість інформації (посилань 
підрахунку).

3. Якісно-евристичний метод, при оцінці характеристик формальних 
груп чи контенту [6].

При створенні сайту, було прийнято до уваги три критерії: графічний, 
технічний, загальний.

Графічний критерій: структура і зовнішній вигляд сторінки
Кожна з 36 сторінок MM порталу має однаковий формат. Поділ на три 

частини. Верхня частина містить, створені розробником, логотип та по-
силання навігації: статті, люди, фотографії, коментарі. Кожен користувач 
може змінювати розширення та іменування звичайних сторінок. У цьо-
му ж розділі є вікно «Логін», реєстрація та пошук, а також посилання для 
розміщення контенту і зображень. Вона є частиною ідентифікації, та ви-
конана в особливому червоному кольорі.

Технічні Критерій посилання і навігація
Сайт містить також багато гіперпосилань, як правило, на сайти інших 

міст, або на тематично пов’язані сайти, згідно з контентом. Поле календар 
дозволяє плавний рух і навіть перегляд архіву публікацій за останні мі-
сяці. Може використовуватися для навігації через блок “ММ ярликів» і в 
полі пошуку.

Позиціонування та розрив сторінки виглядає зрозуміло і логічно. На-
вігація інструментів також виконана в логічному порядку і функціонує 
належним чином.
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Нижня частина сторінки є неповним повторенням параметрів у верх-
ній навігації тексту, яканадає можливість перемикання на вибрані сторін-
ки М.М., у нижній частині вікна відображаються тільки вибрані посилан-
ня. Крім того, питання про перехід до сторінок. Єдина перевага – можли-
вість повторення посилання на опції, що представляють інтерес для нас 
без необхідності прокрутки.

Важливим елементом будь-якого веб-сайту є пристосування до потреб 
користувача. У випадку ММ, оцінку цього критерію є позитивною. Вико-
ристання опцій на домашній сторінці інтуїтивно зрозумілі. Термінологія 
полегшує ідентифікацію контенту, розміщеного на сайті. Мова спілкуван-
ня є універсальною, відмінною від домінуючого молодіжного сленгу, хоча 
в більшість користувачів становлять молоді люди. Це дозволяє долучати 
більш старшу аудиторію.

Навігаційна частина відображає номер редактора і комунікатора на 
вкладці з інформацією про портал. Після прочитання інформації кори-
стувач має можливість друкувати, але тільки зображення з посиланнями 
HTML, в той час як зміст даної статті, копіюється в текстовий редактор, 
який є недоліком цього варіанту. Портал може бути класифікований як 
функціональний, з базовими можливостями навігації.

Основний критерій: зміст, якість і розташування
З точки зору інформаційності портал підтримується на хорошому рів-

ні. Систематично оновлюється контент для категорії “Статті” і “Події”, інші 
розділи не поповнюються з такою ж частотою. Опублікований контент 
якісно впливає на активність і творчість людей, які формують портал. На 
сайті активно працює лічильник, який показує поточну кількість входів 
користувачів. Система коментарів дозволяє переглядати поточну інфор-
мацію, розміщену на сайті.

Найбільшу кількість користувачів має www.mmszczecin.pl портал – 
10116, який розташований на сьомому місці. Ця відмінність показує, що 
час створення має найменше вплив на популярність. Реклама, участь ре-
дакційної команди в поширенні ініціативи, активність користувачів, 
впливає на функціонування порталу та його привабливість в місті.

Медіа-середовищем, в цьому випадку, є інформаційні сторінки, які 
працюють в різних містах з платформи ММ. Існує багатоподібних конку-
руючих сайтів в кожному з 36 місць. Існує помітна тематична повторюва-
ність, яка дозволяє створювати такі категорії: Офіційний сайт міста, роз-
ваги та місцевий інформаційний поток.

MM портал з точки зору змісту кожної сторінки формує медіа-
оточення. У той же час він надає інформацію про історію, культуру, розваг 
та інформаційний потік міста. Таким чином, конкуренція, створює широ-
ку інформаційну базу. Крім того, привабливість цієї платформи, полягає у 
реалізації соціальної функції (посилання на форму громадянської журна-
лістики) і максимальній доступності інформації.

Під впливом Web 2.0, любителі інтернет-журналістики справляють 
позитивний вплив на громадянське суспільство. Це дозволяє відійти від     
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ієрархічних структур ЗМІ і звертаються до більш демократичним. Суть 
громадянської журналістики є незалежність авторів, їх свобода вибору 
предмет і метод подання. MM портал є одним з небагатьох, який дає сво-
боду публікації. Хоча тексти мають бути схвалені з боку модератора, але 
він має незначний вплив на те, що відображається на сторінці. 

Подальший розвиток громадянської журналістики заснований на ло-
кальній комунікації може бути значною підмогою для функціонування 
публічної сфери та формування громадянського суспільства.
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СЕКЦІЯ 6
ДИСКОМУНІКАЦІЯ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ: 

МЕХАНІЗМИ І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
УДК: 316.77       © Анастасія Баровська

ДЕКОМУНІКАЦІЯ ТА ДИСКОМУНІКАЦІЯ:
ПРОБЛЕМА ПІДМІНИ ПОНЯТЬ

Декомунікація (decommunication) є викликом для епохи, в якій було за-
початковано «парадигму комунікації, що постала в один ряд з парадигма-
ми буття та свідомості» [4, с. 97]. 

Неологізм «декомунікація» було запропоновано французькими до-
слідниками П’єр-Аланом Мерс’є (Pierre-Alain Mercier) та Івом Тусеном 
(Yves Toussaint) в роботах 1994-1995 рр., зокрема у книзі «Бажане спілку-
вання: нові техніки інформування та комунікації». Автори стверджували, 
що за допомогою ІКТ однаково будуть розвиватися як послуги комуні-
кації, так і декомунікації. Усупереч попереднім висновкам щодо негатив-
них наслідків примноження та розповсюдження засобів комунікації, екс-
перти переконували, що збільшення їх кількості необов’язково призводи-
тиме до поглинання людини потоками інформації та комунікації, а й на-
впаки – уможливиться кращий контроль за цими потоками. Як колись ві-
деомагнітофон не збільшив загальну тривалість перегляду телевізора, але 
допоміг краще обирати програми та контролювати час їх перегляду, так і 
сьогодні телефонні доповнення – пошта, автовідповідач – створюють умо-
ви не для надлишкової, а для ліпшої комунікації. Щоб не пропустити дзві-
нок в момент недоступності, людина отримує повідомлення та залишає 
за собою право відповісти пізніше; інструменти «асинхронної» комуніка-
ції дозволяють людині абстрагуватися від комунікативного потоку в спо-
сіб програмування часових проміжків досяжності й недосяжності, в ціло-
му залишаючи комунікацію неперервною. Понад те, формування вибірко-
вого застосування та альтернативного використання асинхронних засо-
бів комунікації та практики декомунікації, що забезпечують бажаний та 
контрольований простір й час для комунікації, – є головною революцією 
в практиці комунікації, як переконує П.-А. Мерс’є. Він також підкреслює, 
що засоби асинхронної комунікації надали нового поштовху дискусії про 
різницю між інформацією та комунікацією [Цит. за: 9, с. 120, 279; 11, с. 146]. 

Декомунікація як факт є однозначною – це антонім комунікації – не-
комунікація (non-communication) або відсутність комунікації. 

Декомунікація як процес в аспекті прагматики має відмінності:
• умовно кажучи декомунікація з позначкою «0» – пасивність, нерозу-

міння, неспроможність до комунікації [8, с.148];
• декомунікація з позначкою «-» – стратегія відмови від комунікації, 

що передбачає: (а) створення фізичної неможливості акту комунікації (на 
прикладі телефону – не взяти слухавку, вимкнути телефон), (б) створен-
ня змістовної неможливості акту комунікації (знову на прикладі телефо-
ну – взяти слухавку та сказати, що це не ви) [11, с. 146-147].

Саме декомунікацією аналітики іспанської газети El Pais поясню-
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ють анексію Кримського півострову: «Однією з причин «відходу» Криму 
від України стала відсутність комунікацій між Києвом і Сімферополем. 
Москва скористалася, серед іншого, ослабленням зв’язку між центром і 
автономією, специфічним ставленням багатьох кримчан до Росії і при-
власнила собі цілий півострів» [5].

Сформульований для сфери фізичних комунікацій закон [3]: «Будь-
яка комунікація збільшує рівень стабільності, а будь-яка декомунікація 
його зменшує», – та його наслідок: «Чим більше учасників комунікації, 
тим більше стабільності», – є абсолютно правильними і для процесу ко-
мунікації.

Дискомунікація (discommunication*) – порушення процесу спілкування 
та / або цілковита невдача при розв’язанні того чи іншого комунікативно-
го завдання [2, с.66]. Найчастіше термін дискомунікація вживають на по-
значення факту непорозуміння учасників спілкування.

Охарактеризувати дискомунікацію можна за допомогою категорії 
ефективності – як фактичні результати відрізняються від запланованих:

• ідеальна комунікація (рerfect communication) – ефективність 100%, ви-
значається за орієнтир;

• широкий діапазон ефективних комунікацій (effective communications) 
в межах ефективності, що прямує від 100% до 0%;

• неефективна комунікація, «недокомунікація» (miscommunication) в 
межах ефективності між 0% та 100%;

• дискомунікація – абстрактна межа, за якою результатом є точна про-
тилежність тому, що було визначено за мету [13 , с. 62].

До виявів дискомунікації Л. Стародубцева відносить «комунікативний 
вакуум», з одного боку, та «передозування» комунікації – з іншого, та фор-
мулює такий парадокс: крайні межі – неможливість комунікації та її над-
лишковість – збігаються [7, с.69]. Проте ці вияви, так само як і парадокс, 
стосуються декомунікації, адже саме вона уособлює відсутність комуні-
кації, а не дискомунікація, що позначає непорозуміння / невдачі в кому-
нікації. 

Проблема підміни цих двох понять є доволі поширеною та з легкістю 
долає межі різних мов і наукових напрямів. 

• «Рефлексія є можливою лише за умови здійснення комунікації. У си-
туації дискомунікаціі не можливо ані твердження, ані викриття – опонент 
відсутній», – або: «Тотальна відмова від комунікації – дискомунікація – є 
повною ізоляцією» [6,  с. 15-16];

• «Раціональні аргументи функціонування мови в умовах плюралістич-
ного світового порядку є такими: (1) для комунікації з членами ін-групи; 

* Термін «discommunication» був запропонований американським фахівцем зі 
зв’язків з громадськістю Філіпом Леслі (Philip Lesly) у 1979 році на позначення 
таких типових ситуацій: «Як часто ви щось говорили і результат, що ви отримували, 
не відповідав вашим очікуванням? Як часто комуніканта було звинувачено в 
нездатності зрозуміти те, що було сказано або написано?»  [12, с. 4].
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(2) для дискомунікації з членами будь-яких інших груп або заборонених 
груп, і (3) для унеможливлення або обмеження інших форм дискомуніка-
ції» [14];

• «Проблема в тому, що «універсальним» ідеям та поняттям не легко 
комунікувати з широким загалом, який досі не поділяє відповідний світ 
іміджів та символів. Іноді виявляється, що чим краще лідер спілкується з 
колишнім ворогом своєї країни, тим більше йому не довіряють громадя-
ни власної країни. Шімон Перес і певною мірою Король Йорданії Хусейн є 
прикладом цього невдалого збігу. Але час не стоїть на місці: у процесі роз-
витку більшість країн Близького Сходу виробила можливість спілкува-
тися з іншою стороною відповідно до норм і символів світової культури. 
І ці країни поступово відходять від старих моделей дискомунікації» [10];

• «Модерн зруйнував античну впевненість в існуючій комунікатив-
ній єдності різних рівнів та форм буття, а з періоду пізнього середньо-
віччя, коли з’явилася теорія «двоїстої істини», що розділила істину на 
два некомунікуючих (incommunicating) рівня: теоретичний і практичний, 
– це позбавило комунікуючий потік наявного буття в людському досвіді 
його природної спонтанності. Це призвело до появи дискомунікатівних 
(discommunicative) онтологій*: (1) дуалістичної, наприклад Декартової, що 
протиставляє res cogitans і rex extensa, та (2) моністичної, наприклад мате-
ріалістичного редукціонізму чи спіритуалістичної онтології, що ґрунту-
ються одночасно на примітивному панвіталізмі та більш пізній філосо-
фії буття» [15].

У даному випадку ми стикаємося з ситуацією термінологічної неви-
значеності, що, проте, з іншого боку, є свідченням процесу становлення 
понятійно-категоріального апарату.

Факт того, що значна частина інформації, яка передається [органами 
державної влади / політичними суб’єктами / ЗМК], не належіть до сфери 
безпосереднього досвіду реципієнта в сукупності зі збільшенням обсягів 
відповідної інформації спричиняють тенденцію уходу у внутрішню сфе-
ру приватного досвіду та особистих взаємин, де ще є можливість контро-
лю за оточенням та ствердження певної особистої ідентичності [1, с. 292]. 
Отже, дискомунікація може у подальшому спричиняти декомунікацію.
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УДК: [328:316.77](477)        © Ірина Цікул
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ДИСКУРС ЯК МОДЕЛЬ ДИСКОМУНІКАЦІЇ

У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
Формування та функціонування в сфері публічної влади різноманіт-

них ідеологій, цінностей, символів, доктрин, офіційних норм, опозиційних 
оцінок і думок різних акторів є складовими особливого політичного про-
цесу. Суть даного процесу полягає утому, що за рахунок передачі та обмі-
ну повідомленнями політичні суб’єкти сигналізують про своє існування 
різним контрагентам і, таким чином, встановлюють з ними необхідні кон-
такти та зв’язки, що дозволяють їм грати різні політичні ролі. Цілеспря-
мовані контакти між людьми, що обмінюються різноманітними відомо-
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стями, знаннями і повідомленнями, у свою чергу, з’єднують різні рівні по-
літичної системи та дають можливість інститутам влади виконувати свої 
специфічні функції управління державою і суспільством.

Інтенсивний розвиток комунікаційних технологій, що простежується 
на зламі XX-XXI ст., значно полегшив вироблення та розповсюдження со-
ціально значущої інформації і сприяв формуванню глобального інфор-
маційного простору, до якого вдалося залучити цілі співтовариства, полі-
тичні, економічні, релігійні та культурні інститути. Сучасні засоби масо-
вої комунікації, передаючи невідомі раніше об’єми інформації мільйонам 
людей, справляють значний вплив на різні сфери життя суспільства, відо-
бражаючи та формуючи громадську думку. Можна оптимістично ствер-
джувати, що за своєю об’єктивною природою нові комунікаційні техноло-
гії повинні сприяти демократизації всіх сфер суспільного життя. Проте в 
силу не менш об’єктивно існуючої нерівномірності доступу до джерел ін-
формації було б помилковим заперечувати реальну можливість концен-
трації управління інформаційними потоками в руках достатньо вузько-
го кола осіб. 

Американський політолог Л. Пай підкреслює, що політична комуніка-
ція передбачає не односторонню спрямованість сигналів від еліт до маси, 
а весь діапазон неформальних комунікаційних процесів у суспільстві, які 
справляють різний вплив на політику. Політичне життя в будь-якому сус-
пільстві, відповідно, неможливе без усталених методів політичної кому-
нікації.

На думку французького соціолога Р.-Ж. Шварценберга, політична ко-
мунікація – це процес передачі політичної інформації, за допомогою якого 
інформація циркулює між різними елементами політичної системи, а та-
кож між політичною і соціальною системами. Безперервний процес обмі-
ну інформацією здійснюється як між індивідами, так і між керуючими та 
керованими  з метою досягнення консенсусу [9, с. 174]. Вітчизняні політо-
логи, розглядаючи політичну комунікацію, розуміють під нею процес цир-
куляції політичної інформації, який структурує функціонування суб’єктів 
і об’єктів політичної системи та інститутів громадянського суспільства, 
формує політичну культуру та соціальні настрої громадян[7, с. 347 - 348].

Політична комунікація – це смисловий аспект взаємодії суб’єктів полі-
тики шляхом обміну інформацією в процесі боротьби за владу або її здій-
снення. Вона пов’язана з цілеспрямованою передачею та вибірковим при-
йомом інформації, без якої неможливий політичний процес. За допомо-
гою комунікації передаються три основні типи політичних повідомлень: 
спонукальні (наказ, переконання); власне інформативні (реальні або ви-
гадані відомості); фактичні (відомості, пов’язані зі встановленням і під-
тримкою контакту між суб’єктами політики) [3, с. 16].

Комунікація у сфері політики, або політична комунікація, подібно до 
будь-яких інших комунікаційних актів, може переслідувати різну мету, 
зокрема передачу інформації, зміну думки або зміну поведінки. Про-
те ключовим в цьому процесі, поза сумнівом, виступає зміна поведінки, 
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оскільки саме вона складає стрижень владно-управлінських відносин у 
суспільстві. Циклічність політичної комунікації, на яку вказує наявність 
зворотного зв’язку, дозволяє розглядати її як складову політичного про-
цесу, без якої сам цей процес представляється неможливим. Відповідно, 
використання засобів масової комунікації і контроль над змістом пові-
домлень, що передаються, виступає в інформаційному суспільстві однією 
з обов’язкових умов для утримання, реалізації, а в певних випадках і за-
воювання влади. Таким чином, політичну комунікацію можна розгляда-
ти також як особливий вид політичних відносин, за допомогою якого до-
мінуючі в політиці суб’єкти регулюють виробництво і розповсюдження 
суспільно-політичних ідей [5,с. 308].

Простір політичної комунікації, виступаючи своєрідним соціально-
інформаційним полем політики, структурує політичну діяльність та надає 
їй нового значення [1, с. 27]. Політична комунікація є необхідною умовою 
існування будь-якого політичного інституту, оскільки вона нерозривно 
пов’язана з формуванням символічного уявлення про владу, з бороть-
бою за оволодіння нею та здійсненням владних функцій. Загалом можна 
стверджувати, що від ступеня володіння засобами політичної комунікації 
залежить можливість держави реалізовувати політичні проекти на всіх 
рівнях. Однак, політична комунікація не тільки визначає дійсне та май-
бутнє нашого суспільства, а й несе певні загрози, що проявляються у дис-
комунікації політичного простору.

Політична комунікація має свою власну, особливу мову – так зва-
ну мову влади, або політичний дискурс. У процесі взаємодії з грома-
дянським суспільством держава та різноманітні суспільні структури на-
магаються позиціонувати себе, головним чином, за допомогою політично-
го дискурсу. У даний час політика носить переважно дискурсивний харак-
тер, оскільки політичний дискурс обслуговує всі сфери політичного жит-
тя суспільства з метою здійснення впливу на реципієнтів.  Це, насамперед, 
пов’язано з тим, що більшість політичних дій, які є мовленнєвими, реалі-
зуються в інформаційному середовищі за допомогою політичної комуні-
кації. У висвітленні політичних процесів інформаційна складова відіграє 
важливу роль, оскільки уявлення про політику формуються, перш за все, 
за допомогою інформаційного фону і на основі політичного дискурсу в 
засобах масової комунікації. Не останню роль відіграє й той факт, що пря-
ма комунікація між політичними діячами і громадянами ускладнена, що 
ще раз підкреслює значущість політичного дискурсу.

Незважаючи на збільшення уваги до політичного дискурсу, загально-
прийнятого визначення даного явища поки що немає. Поряд з цим, у су-
часній науковій думці існують численні інтерпретації феномена політич-
ного дискурсу, під яким, зазвичай, розуміють знаково-символічний спосіб 
комунікації, спрямований на виробництво та відтворення знань, образів, 
сенсів, значень, цінностей, інтерпретацій, які здійснюють функції репре-
зентації, позиціонування й ієрархізації соціальних суб’єктів в динамічно-
му просторі політичного поля [8].
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Виокремлюючи владний компонент політичного дискурсу, доречно 
навести визначення російських вчених Є. Переверзєва та В. Кожем’якіна, 
які під політичним дискурсом розуміють здійснену у певних історичних і 
соціальних рамках інституційно організовану та тематично сфокусовану 
послідовність висловлювань, рецепція яких здатна підтримувати та змі-
нювати відносини домінування та підкорення в суспільстві [6, с. 76]. Від-
повідно всі комунікативні стратегії переконання в рамках політичного 
дискурсу слугують одній меті – боротьбі за владу. Спрямування свідомо-
сті на боротьбу за владу – це специфічна характеристика політичного дис-
курсу. Метою політичного дискурсу – є створення підґрунтя для переко-
нання адресатів, мотивація та спонукання до дії [2, с.377-379]. 

Політичний дискурс представляє світ політики. До нього входять по-
літичні виступи, офіційні тексти з політичної тематики, наприклад поста-
нови, укази, закони, наукові політологічні статті, газетно-публіцистичні 
тексти. Кожен із цих різновидів політичного дискурсу має свої цілі. Зва-
жаючи на те, що практично у всіх сучасних демократичних суспільствах 
одним з найважливіших політичних інститутів є парламент, важливе міс-
це в системі комунікативних відносин між владою та громадськістю нале-
жить парламентському дискурсу, оскільки саме мова парламентарів у зна-
чній мірі відображає політичну культуру суспільства. Суспільне призна-
чення парламентського дискурсу полягає в тому, щоб навіяти адресатам 
(громадянам співтовариства) необхідність «політично правильних» дій та 
оцінок. В теорії політичної комунікації парламентський дискурс виступає 
інструментом вербалізації політичної боротьби та, відповідно,  складовою 
еволюції парламентської моделі демократії. Доречно зауважити, що в ха-
осі сучасних комунікативних стратегій парламентського дискурсу знахо-
дить свій прояв і синдром дискомунікації. 

Парламентський дискурс як за змістом, так і за формою багато в чому 
визначається класифікатором депутатської мотивації, яка, на думку,            
Д. Герцога, має трирівневу структуру: на вищому щаблі знаходиться по-
треба у владі, на другому – захист інтересів громадян, далі – потреба у 
підвищенні професійних знань [4, с. 161]. Для демократичного парла-
ментського дискурсу характерні:

• плюралізм комунікативної поведінки в політичній сфері спілкування 
(стратегії можуть варіюватися в залежності від типу комунікації, позицій 
та особистісних характеристик учасників політичної комунікації);

• діалоговість політичного спілкування (незалежність суспільної і по-
літичної діяльності призводить до активізації та розкріпачення учасни-
ків комунікації);

• індивідуалізація політичного спілкування (неповторність особистого 
стилю, унікальність вираження й оформлення ідей і думок різними людь-
ми, збільшення кількості особистісних моделей спілкування у політично-
му комунікативному просторі);

• розвиток публічної мови (спонтанні виступи, публічне спілкування 
(інтерв’ю, бесіди, ток-шоу, публічні дискусії, політичні дебати).
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У сучасному суспільстві «синдром дискоммунікації» виявляється у 
різних формах: розірвана комунікація, ускладнена комунікація, незавер-
шена комунікація, конфліктна комунікація, квазі-комунікація. Спробуємо 
окреслити  межі, в яких проявляється «синдром дискоммунікації» у полі-
тичному просторі: це «передозування» комунікацією, з одного боку, і «ко-
мунікативний вакуум» – з іншого. Зрозуміло, що «відсутність» комуніка-
ції є так само руйнівною, як і її «надмірність».

Парламентський дискурс за чіткими ознаками суб’єктності, типологіч-
ними особливостями й інформаційними класифікаторами становить ди-
намічну складову законодавчого процесу в структурі політичної комуні-
кації. Аналіз та узагальнення наукових підходів до визначення змісту по-
няття «парламентський дискурс» дозволяє розглядати даний тип як мо-
дель дискомунікації у політичному просторі України.
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ПРОБЛЕМА ДИСКОМУНІКАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ 
ЩОДО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Сучасні воєнні дії на сході України вийшли за рамки внутрішньопо-
літичного конфлікту і переросли у геополітичне протистояння, що пред-
ставляє загрозу не тільки територіальній цілісності України, а й усій сис-
темі європейської безпеки. Одним із ключових аспектів та каталітичних 
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факторів розгортання війни на Донбасі є багаторівневе україно-російське 
політичне, ментально-історичне, геополітичне та інформаційно-комуні-
кативне протистояння. Інформаційна складова цього конфлікту супро-
воджується пануванням абсолютного дисбалансу та антагонізму укра-
їнського та російського інформаційних просторів, що виникли в резуль-
таті розгортання інформаційно-психологічного протиборства між двома 
країнами і спричинили загрозливу поляризацію громадських думок Укра-
їни і Росії. Таким чином, на сьогодні перед українськими та російськими 
громадянами постає виключно важлива світоглядна проблема: як сфор-
мувати істинне уявлення про сучасні події на сході України, протидію-
чи при цьому, хибним, спекуляційним та, навіть, пропагандистським на-
ративам. Звідси випливає актуальність проведення аналізу відмінності та 
суперечності інформаційного контенту України та Російської Федерації 
щодо перебігу подій на сході України і вивчення специфіки російсько-
української інформаційної інтеракції, яка призвела до дискомунікаційно-
го конфлікту між двома державами та зумовила розпалення ворожнечі 
між українським та російським народами.

Констатуємо те, що виникнення та формування комунікативної асиме-
трії між Україною та РФ невід’ємно пов’язані із веденням інформаційно-
маніпулятивних кампаній не тільки Російською Федерацією, а й почасти 
Україною. Подібні кампанії, зазвичай, спрямовані на інтерпретацію реаль-
ності шляхом масового і тенденційного інформаційного, подекуди навіть, 
маніпулятивно-пропагандистського впливу з боку центральної тріади ін-
формаційних джерел – органів державної влади, аналітико-експертних 
структур та ЗМІ.

Звідси, в результаті проведення контент-аналізу інформаційної скла-
дової війни на Донбасі, варто виокремити наступні дискомунікаційні еле-
менти синапса російського і українського інформаційних просторів, які 
спричинили антагоністичну дихотомію російської та української громад-
ських думок щодо подій на сході України, одночасно виступаючи яскра-
вим доказом розгортання інформаційної війни між Україною та РФ на су-
часному етапі історичного розвитку. 

По-перше, стосовно інформаційних кампаній, що ведуться органами 
державної влади досліджуваних держав, варто зазначити, що превалюють 
три однозначні позиції офіційного Києва, які ідуть в абсолютне розхо-
дження із відповідним баченням Кремля ситуації, що склалася на Донба-
сі. Так, якщо, українська влада переконана у факті присутності російських 
військ на території Донецької та Луганської областей [2], то офіційна Мо-
сква наполягає на думці про те, що РФ не бере безпосередньої військо-
вої участі у цьому конфлікті [3]. Якщо для офіційної української позиції 
характерними є репрезентація конфлікту, згідно із якою Росія виступає 
країною-агресором, то для влади РФ її країна є захисником російськомов-
ного населення та миротворцем у цьому конфлікті. І, нарешті, якщо Укра-
їна розглядає воєнні дії на сході як результат діяльності сепаратистів ДНР 
і ЛНР за підтримки офіційної Москви, то правляча верхівка Росії відстоює
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думку, що цей воєнний конфлікт ініційований США в рамках боротьби 
останніх за світове лідерство.

По-друге, що стосується експертно-аналітичного фону інформаційно-
го протистояння між Україною та РФ, то варто зазначити те, що укра-
їнські аналітичні інститути (Інститут Горшеніна, Центр глобалісти-
ки, Центр Разумкова, Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Куче-
ріва») у баченні подій на сході України, здебільшого, позиціонують дум-
ки та ідеї констатуючого характеру (на кшталт воєнної присутності РФ 
на території України, ведення гібридної війни), які більшою мірою є ін-
формаційними, однак слабкі на емоційно-ідеологічну складову. Нато-
мість, російський експертний фон (Російський інститут стратегічних до-
сліджень, Московський центр Карнегі, Левада-Центр, Аналітичний центр 
при Уряді Російської Федерації) бачення цих подій є більш заідеологізо-
ваним, масштабнішим ніж український, і включає не лише узагальнюючі
констатуючі матеріали, а представляє глибокі, написані складною, науко-
вою мовою, досить ідеологізовані та однобокі інформаційні масиви. Біль-
ше того, варто зазначити, що російські аналітики частіше ніж українські 
вдаються до відвертої негативізації образу України, апелюючи при цьо-
му до ірраціональних сентиментів російських громадян. Для підтвер-
дження вищесказаного, слід навести як приклад наступні тези російських 
експертів: «українська армія… підтримується воєнними угрупуваннями 
під нацистською символікою», «поведінка української влади у кризовій 
ситуації настільки некомпетентна і безвідповідальна, що слово «політи-
ка» до цього не підходить» [1]. Тобто, така інформація впливає, в більшій 
мірі, на глибоко-вкоріненні ментальні мислиневі конструкції російсько-
го населення, ніж на раціональні механізми сприйняття цього конфлікту.
Однак, варто також відмітити, що існує певна тотожність характеру укра-
їнського та російського експертного впливу на громадську думку щодо 
цього конфлікту, що проявляється у прагненні експертів посилити рівень 
націоналізму та об’єднати населення навколо патріотичних емоційно-
забарвлених структур, які загострюють, з одного боку, антиросійські, з ін-
шого – антиукраїнські сентименти. 

По-третє, що стосується новинно-тематичних блоків ЗМІ, варто за-
значити те, що дві сторони конфлікту використовують численні засоби 
мовного маніпулятивного впливу на зразок метафор, евфемізмів, епітетів, 
порівнянь та стереотипів для висвітлення подій на Донбасі. Причому теза-
урус домінуючих наративів російських («Комсомольська правда», «Комер-
сант», «Сегодня.ру», «НТВ», «Перший канал») та українських («Дзеркало 
тижня», «Українська правда», «День», «Сьогодні.укр», «УНІАН», «ТСН». 
«П’ятий канал») ЗМІ щодо цих подій докорінно відрізняється один від 
одного. Останнє, в свою чергу, остаточно поглиблює комунікативну аси-
метрію між російською та українською громадською думкою. Для під-
твердження вищесказаного, варто навести наступні приклади дихотомії 
україно-російського тезаурусу: по-перше, для позначення військ, що во-
юють за ДНР і ЛНР в російських ЗМІ використовується термін ополчен-
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ці або ж «армія Новоросії», в українських, натомість, їх називають сепа-
ратистами, проросійськими силами або терористами; по-друге, воєнні дії 
на Донбасі для України є війною проти російської агресії, для РФ – це 
воєнне вторгнення Київської влади на Донбас, громадянська війна; по-
третє, армія України (для українських ЗМІ) – це національна гвардія, за-
хисники України, для РФ – це «натовп націонал-екстремістів», «бандерів-
ці»; по-четверте, ДНР і ЛНР для України є самопроголошеними невизна-
ними республіками, які підтримуються Москвою з метою територіальної 
деструкції України, для РФ, навпаки, вони визнаються офіційними рес-
публіками, які виступають проти «незаконної влади «Київської хунти»; 
по-п’яте, цивільне населення Донбасу для Росії є жертвами української
агресії, для України, відповідно, навпаки. Варто додати те, що проведений 
аналіз контенту ЗМІ засвідчив, що інформаційна кампанія російських 
мас-медіа передбачає використання більшої ніж українська кількості ма-
ніпулятивних засобів, наприклад, метафоричних форм на кшталт: «Київ 
взяв курс на придушення Донбасу» (МЗС Росії), «неможливо Росії та 
Україні розлучитися» (С. Лавров), «мракобіс Турчинов…» та «новомовних 
висловлювань» згідно із термінологією Дж. Оруелла, а саме: «український 
проект» [5], «Майданна Україна», «війна через посередників», «операція 
Укропія», «Новоросія».

Таким чином, підсумовуючи, варто визначити те, що серед осно-
вних елементів когнітивного дисонансу громадської думки РФ та Укра-
їни у сприйнятті війни на Донбасі, що виник в результаті інформаційно-
пропагандистського протиборства України та Росії є:

1) Українська сторона констатує факт присутності російських військ 
на Донбасі, російська, натомість, або заперечує його, або визнає присут-
ність виключно добровольців із Російської Федерації;

2) Для України Росія є країною-агресором, яка порушує її територі-
альну цілісність та суверенітет. Росія розглядає Київську владу як ради-
кальну та націоналістичну, звідси антиросійську та русофобську, що за-
грожує російськомовному населенню сходу України. Тому, РФ позиціонує 
себе навіть в якості країни-миротворця та арбітра конфлікту; 

3) Українська сторона формує образ Росії як країни на чолі з В. Путі-
ним, що намагається реалізувати власні імперські, великодержавні амбі-
ції за рахунок України. Росія створює образ України як маріонетки ЄС, а 
особливо США, останні (на думку російської сторони) прагнуть через цей 
конфлікт послабити вплив РФ на пострадянському просторі і вивести її із 
лона «великих держав».

Остаточним підтвердження дискомунікації між Україною та Росією у 
сприйнятті сучасних міждержавних політичних процесів стають резуль-
тати опитувань громадської думки, які цілковито засвідчили факт фор-
мування двох різних і крайніх за своєю сутністю світоглядних парадигм: 
російської та української. Так, наприклад, 64% українських респондентів 
покладають відповідальність за кровопролиття і загибель людей на схо-
ді України на Росію, натомість 75%  росіян – з такою постановкою питан-
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ня не згодні. Погляди росіян та українців в оцінці поточної ситуації також 
протилежні: 70% українців переконані в тому, що між Україною та Росією 
йде війна, 59% росіян мають протилежну думку. Відносний консенсус спо-
стерігається лише у питанні підтримки Росією проросійських сил на сході 
України – так вважають 74% українців і 50% росіян; не згодні з цим – 15% 
українців і 29% росіян [4].

Таким чином, розгортання російсько-українського конфлікту супро-
воджується  застосуванням численних маніпулятивних засобів та техно-
логій з метою впливу на громадську думку країн та прихованого спону-
кання їх населення до підтримки певних, в нашому випадку, гостро про-
тилежних політико-світоглядних позицій. Тобто, така ситуація, на жаль, 
лише поглиблює кризу україно-російських відносин не тільки на офіцій-
ному міжвладному рівні, але й у рамках взаємодії двох народів, надалі по-
силюючи політичну дезінтеграцію та територіальну деструкцію України. 
Тому, на наш погляд, сучасні події виступають своєрідним підтверджен-
ням думки Й. Шумпетера, який у свій час сказав: «при аналізі політичних 
процесів ми зіштовхуємося із сфабрикованою волею… воля народу є про-
дуктом, а не рушійною силою політичного життя» [6, с. 341]. 

Отже, інформаційний колапс україно-російського комунікативного 
простору засвідчив гостру необхідність як громадян України, та і РФ до-
лати фрагментарність, мозаїчність, дробленість та ірраціональність роз-
повсюджуваної інформації шляхом глибокого, багатоаспектного аналі-
зу отриманих інформаційних матеріалів. Тобто, головним завданням су-
часного індивідуума в умовах розгортання гібридної війни між Украї-
ною і Росією  є раціонально й критично мислити, відтворювати повний та
реальний контекст тої чи іншої новини, здійснювати пошук та аналіз при-
хованого сенсу повідомлення. При цьому варто наголосити на тому, що 
органам державної влади України, у свою чергу, необхідно розробити 
комплексну інформаційну стратегію, яка б консолідувала українську гро-
мадську думку та створила необхідне світоглядне ядро задля припинен-
ня політичної, морально-ментальної деконсолідації та територіальної де-
струкції Української держави. 
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СЕКЦІЯ 7
РОЛЬ ПРОПАГАНДИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
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ДОНБАС У ЗОНІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Процес інформаційного впливу однієї держави на іншу передбачає 
комплекс системних та постійних заходів, метою яких є зміна в цільових 
аудиторіях впливу оцінок та орієнтацій, що згодом екстраполюються в 
площину політичних дій. Основою такого виду інформаційного впливу, 
як правило, є певний “стимул” [4, с. 16] – будь-яка соціально чи політич-
но значима для цільової аудиторії проблема. В сучасній політичній науці 
сформувалося два визначення інформаційного впливу з політичною ме-
тою: широке розуміння інформаційного впливу визначає даний феномен 
як сукупність процесів за допомогою яких здійснюється прямий чи опо-
середкований вплив на політичну свідомість людини; вузьке розуміння 
інформаційного впливу пов’язане з категорією політичної норми та пози-
ціонується як безпосередній вплив на процеси, через участь у яких люди 
погоджуються чи не погоджуються з тим, що у сфері політики існують 
визначені моделі політичної участі, підтримують чи змінюють ці норми 
та політичні умови, що формують дані норми та впливають на них [10,            
с. 15]. Важливим для нашого дослідження аспектом вузького розуміння 
інформаційного впливу є тези про те, що (1) розуміння політичної норми 
змінюється разом зі зміною розуміння суті процесу політичного впливу; 
(2) результат впливу залежить від того, яким чином отримана інформація 
інтерпретується реципієнтом та формує відповідні політичні реакції [1]. 

Донбас є тим регіоном України в якому інформаційна присутність РФ 
завжди фіксувалася у вигляді інформаційного впливу, що подекуди на-
бував форм інформаційного тиску. Метою інформаційного впливу РФ на 
Донбасі було і залишається знищення будь-яких політичних установок, 
намірів, уявлень чи оцінок, які пов’язують населення регіону з політични-
ми ідентичностями в їх українському громадянському вимірі. Російські 
інформаційні інструменти впливу використовували модель цілеспрямо-
ваного впливу, яку часто характеризують як інформаційне управління, 
метою якого є формування у об’єктів інформаційного управління такого 
виду поінформованості, щоб рішення про вчинення ними політичних дій 
відповідали інтересам та потребам суб’єктів управління.

На нашу думку, шукаючи механізми нівелювання інформаційного 
впливу РФ в Донбаському регіоні, варто чітко визначити ті характери-
стики донбаської громади, які уможливили використання сусідньою дер-
жавою технологій інформаційного управління. Насамперед, це етнонаціо-
нальний склад. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. в 
Донецькому регіоні мешкають представники 133 національностей, серед 
яких найбільш чисельними етнічними меншинами є росіяни – 38,2%, гре-
ки – 1,6%; білоруси 0,9%; татари – 0,4%; вірмени – 0,3%; євреї – 0,2% [3].
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Проте українська статистична більшість була і залишається достатньо 
умовно проукраїнською, що красномовно засвідчують такі оцінки: “Я 
багато разів переконувалась, що та меншина Донбасу, яку лише умовно 
можна назвати проукраїнською, складає приблизно 10% його населення. 
А умовно – тому, що ці люди ніколи не демонстрували свою українськість 
публічно, керуючись інстинктом самозбереження. Вони спілкувалися на 
людях виключно російською, ніколи не вдягалися у вишиванки і не ходи-
ли на проукраїнські заходи” [5].

На тлі відсутності стабільних громадянських ідентичностей, російська 
меншина Донбасу була зорієнтована на отримання інформації про полі-
тичне з російських інформаційних джерел. Наприклад, одна з кампаній, 
що надає послуги кабельного телебачення в Донецьку, пропонує глядаць-
кій аудиторії чотири пакети каналів – “Україна”, “Стандарт”, “Розширений” 
та “Ямал”, з яких тільки у першому максимально представлені українські 
канали новинного характеру і який користується найменшим попитом 
серед абонентів [6]. Рекламуючи ж три інших пакети, наголошується, що 
в них “зібрані УСІ російські інформаційні телевізійні канали, які не без-
підставно можуть претендувати на звання телеканалу № 1 Російської Фе-
дерації. Ми не будемо перераховувати найбільш популярних ведучих та 
політичних діячів, легендарні передачі та рейтингові шоу з багатоміль-
йонною аудиторією. Ми скромно перерахуємо ці канали – 1-й канал Ро-
сія; Вести и РТР планета, Евроньюз та РБК ТВ” [7-9]. Отже, РФ мала сфор-
мовану глядацьку аудиторію в Донецьку, стосовно якої могла активно ви-
користовувати найбільш дієвий засіб наочно-образного сприйняття полі-
тичної інформації – телевізійного інформаційного впливу, адже 83% насе-
лення Донбасу дізнаються новини саме з телевізійних каналів (друге міс-
це займають Інтернет-ЗМІ (41%), на третьому місці – близькі люди, роди-
чі, друзі, сусіди (24%) [2].

З розвитком воєнних дій, на території Донбасу змінилося ставлення 
до російських ЗМІ. Згідно з результатами опитування, проведеного КМІС, 
у 37% погіршилося ставлення до російських ЗМІ. Однак на тлі того, що у 
29% опитаних погіршало ставлення до українських ЗМІ, ставлення до ро-
сійських ЗМІ швидше слід оцінювати як маніфестацією загального розча-
рування і песимізму, співвідношення російських і українських телеканалів 
в Донбасі практично не змінилося (українські загальнонаціональні теле-
канали 35% вважають об’єктивними, 36% – необ’єктивними, 22% не могли 
відповісти і 7% не користуються цим джерелом інформації; російські те-
леканали 15% опитаних вважають об’єктивними, 38% – необ’єктивними, 
17% складно було оцінити об’єктивність і 29% не користуються цим 
джерелом) [2]. Варто наголосити, що сьогодні чітко фіксується відмін-
ність в оцінках об’єктивності джерел інформації між підконтрольними 
та непідконтрольними українській владі територіями Донбасу. Жителі
підконтрольних Україні територій вважають українські джерела швид-
ше правдивими, хоча значна частина сумнівається в їх правдивості, ро-
сійські джерела – упередженими і необ’єктивними, тоді як жителі під-
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контрольних ДНР і ЛНР територій України дотримуються протилежної 
точки зору. Отже, сьогодні Донбас як об’єкт інформаційного впливу є по-
діленим на два сегменти, однак навіть у сегменті, сформованому на тери-
торії, підконтрольній Україні немає єдності в орієнтаціях на українські 
джерела інформації.

Важливими чинниками, які залишають Донбас в зоні інформаційного 
впливу РФ, є (1) особливості самоідентифікації Донбасу як частини Укра-
їни та (2) самопозиціонування Донбасу в геокоординатах за віссю Європа 
– Росія. Самоідентифікація Донбасу як частини України позначена комп-
лексом суперечностей. Поряд з достатньо високими показниками іденти-
фікації Донбасу з Україною (в разі існування такої можливості 62,3% об-
рали б Україну своєю батьківщиною*; 77,9% не бажали виходу області зі 
складу України та її приєднання до іншої держави (2012); 42,1% готові за-
хищати свою країну в разі війни), в Донбасі достатньо виразно окреслю-
ється дистанціювання від України в політичному сенсі. Зокрема, навіть 
через два десятиліття Україну як дійсно незалежну країну сприймає тіль-
ки 20,8% жителів Донбасу (69,0% не сприймають Україну як незалежну 
країну). Такі оцінки підкріплюються на символічному рівні, адже 42,7% не 
сприймають День Незалежності України як політичне свято та інструмен-
тальному – в разі існування такої можливості, російське громадянство,
крім українського, бажають отримати 31,7% населення східних областей 
України. На тлі проголошеного євроінтеграційного курсу України, Дон-
бас пріоритетним напрямом зовнішньої політики нашої держави визна-
чає російський (58,1%), тоді як проєвропейські орієнтації характерні тіль-
ки для 21,5%. Отже, самоідентифікація Донбасу як частини України є кон-
флікною за своєю природою та проявами на рівні регіональної політич-
ної свідомості, що дозволяє говорити про існування суттєвої дистанції 
між політичною ідентифікаційною моделлю регіону Донбас та політич-
ним ідентифікаційним образом України, яким послуговуються на Донбасі. 

Зважаючи на це, на Донбасі сформувалося власне спеціфичне бачен-
ня місця регіону в геокоординатах за віссю Європа – Росія. Європа як ге-
ополітична перспектива для Донбасу є недостатньо визначеною ані в ка-
тегоріях політичного характеру, ані в категоріях повсякденності. На тлі 
порівняння невисоких показників підтримки євроінтеграційного курсу 
України як опозиційного політичного курсу інтеграційним процесам на 
пострадянському просторі (11,9%) з рівнем поінформованості про ЄС 
(високий – 3,3%; середній – 33,2%; низький – 49,0%), 33,8% мешканців 
Донбасу підтримують втуп України до ЄС (53,0% – проти). Варто наголо-
сити, що підтримка вступу до ЄС суттєво зростає, якщо для мешканців 
Донбасу не треба визначатися між ЄС та СНД як опозиційними проекта-
ми, свідченням чого є й те, що 50,3% хотіли б отримати більше інформації 
про ЄС, і тільки 21,9% така інформація не цікавить. На нашу думку, у разі 

* Тут і далі використані результати соціологічних досліджень Центру Разумкова: 
Соціологічні опитування. Регіональний розподіл [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.uceps.org/ukr/socpolls.php?cat_id=120
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поширення комплексу інформації про ЄС як про політичне та економіч-
не об’єднання, що характеризується спільним розумінням прав людини, 
соціальності, визнання культурних особливостей всіх європейських регі-
онів, на Донбасі було б більше прихильників твердження, що інтеграція до 
ЄС може стати загальнонаціональною ідеєю, здатною об’єднати усі регіо-
ни України (підтримують таке твердження 28,4%, не підтримують – 42,5%, 
не визначилися з відповіддю – 29,1%).

На нашу думку, поширені твердження, що Донбас максимально зорі-
єнтований на інтеграцію з РФ, є стереотипними та не повною мірою відо-
бражають реальний стан справ. Дійсно, Донбас є тим регіоном України, в 
якому достатньо потужно фіксується ностальгія за радянським минулим 
у державно-політичному та соціальному вимірах (20,4% прагнуть віднов-
лення СРСР, ще 28,3% прагнуть цього, але розуміють, що за сучасних умов 
це неможливо), 60,0% виступають за вступ до Митного союзу Росії, Бі-
лорусі та Казахстану,а 87,3% населення Донецька у 2012 р. вважали, що з 
боку Росії для України не існує загроз (5,2% вважали, що такі загрози існу-
ють). Проте, у період 2005 – 2012 рр. українсько-російські відносини тіль-
ки від 49,1% до 63,9% мешканців сходу України оцінювали як добрі; 50,3% 
розуміли, що Росія негативно ставиться до євроінтеграційних прагнень 
України; 34,4% характеризували політику Росії стосовно України як неви-
значену та суперечливу. Однак найважливіші оцінки Донбасом політики 
Росії стосовно України полягають у твердженні, що у РФ існує бажання 
покращити своє становище за рахунок сусіда: такої позиції дотримують-
ся 19,2% мешканців регіону (для порівняння – на заході України – 3,8%). 
Результати соціологічних досліджень не підтверджують домінуючої пер-
шорядності для населення Донбасу соціокультурних основ зближен-
ня України та Росії, тут першість обіймають збіг економічних інтересів
(44,0%), спільне історичне минуле (42,2%), родинні зв’язки між жителя-
ми (36,2%) та політична воля керівників країн (35,0%), тоді як близькість 
мов (13,1%), релігія (4,0%), близькість культур (19,5%) за рейтингом мають
суттєво нижчі позиції. Принагідно зазначимо, що до 2013 р. 87,0% насе-
лення Донбасу не чули про доктрину “Русского міра” Патріарха Кирила. 
На Донбасі проросійські орієнтації економічного характеру набувають 
характеру політичних тоді, коли населення регіону має зробити геополі-
тичний вибір в системі Європа – Росія.

На нашу думку, саме необхідність швидкого геополітичного вибору 
за існування сформованого комплексу нестабільних громадянських іден-
тичностей сприяла перетворенню Донбасу на зону інформаційного впли-
ву РФ. Наведені вище результати соціологічних досліджень вказують на 
те, що елементами критичності позначені не тільки оцінки ЄС, а й пев-
ні аспекти Росії як сусідньої держави. Однак, якщо інформаційна присут-
ність РФ на Донбасі є постійною та має системний, чітко структурований 
за цільовими аудиторіями характер, що нав’язує необхідні для РФ знання 
про російський геополітичний простір, то українські інформаційні кам-
панії стосовно євроінтеграції України мали епізодичний характер та со-
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ціально вузьку аудиторію. Важливим, на нашу думку, фактором, що умож-
ливив російське інформаційне управління на Донбасі є готовність сприй-
мати інформацію російською мовою швидше, ніж українською. 

На тлі відсутності комплексної регіональної політики в Україні, яка б 
враховувала специфічні регіональні інтереси, сформовані в нашій держа-
ві (а для Донбасу це зокрема і отримання інформації російською мовою з 
українських джерел під українським кутом зору) та була зорієнтована на 
управління регіональними інтересами за домінування державних, Донбас 
перетворився на регіон потенційного зіткнення регіональних інтересів, з 
геполітичними інтересами України. На нашу думку, сьогодні для України 
найбільш важливим завданням є повернення Донбасу в інформаційний 
простір України, насамперед як реципієнта інформації з українським гро-
мадянським контентом. Саме це сприятиме тому, що геополітична само-
ідентифікація Донбасу за віссю Росія – Європа здійснюватиметься в кон-
тексті державних зовнішньополітичних орієнтацій України. 
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УДК: 323.23(470+571:477)              © Rafal Kowalczyk
PROPAGANDA – ZWYCIĘSTWO INFORMACYJNEJ WOJNY

ROSJI PUTINA W AGRESJI NA UKRAINĘ
Artykuł traktuje o informacyjnej wojnie Rosji rządzonej przez Władimira 

Putina wobec Ukrainy. Ukazuje, że polityka Putina, wobec Ukrainy jest 
odzwierciedleniem zmian, jakie nastąpiły w Rosji od czasu upadku ZSRR. 
Wprowadzenie  neoliberalnej polityki, które trafiło w próżnię, spowodowało 
że Rosja stanęła na krawędzi zapaści. Groził jej rozpad. Era Borysa Jelcyna 
wykształciła w Rosji układ wąskiej grupy oligarchów, czerpiącej ogromne 
bogactwa z zasobów surowcowych i  ludzkich kraju. Słabą Rosję Jelcyna udało 
się Putinowi przeobrazić w centralistyczne państwo podporządkowane jednej 
osobie – Władimirowi Putinowi. Złamał siłę oligarchów, podporządkował 
media, wykorzystując zwyżkę surowców zaczął modernizować siły zbrojne. Wraz 
z ugruntowaniem pozycji wewnątrz Rosji, przystąpił do odbudowy imperium, 
tworząc satelickie republiki z terenów należących niegdyś do ZSRR. Południowa 
Osetia, Górski Karabach, Naddniestrze, czy wcześniej Czeczenia oraz Abchazja, 
wszędzie tam skutecznie zastosowano informacyjną inwazję. Na Ukrainie Putin 
rozpoczął wojnę informacyjną na długo przed wybuchem zamieszek w Kijowie, 
przed Majdanem. Medialną ekspansję na Ukrainie ułatwił prezydent Wiktor 
Janukowycz, akceptujący rosyjską walkę informacyjną o umysły Ukraińców. 
Dezinformacja, manipulacja i fabrykacja informacją, agresywna forma 
sterowania umysłami i emocjami Ukraińcami, sycząca się z mediów ukraińskich 
w rosyjskiej mowie dominowała w okresie rządów Janukowycza. Majdan, wiara 
Ukraińców w proeuropejski kierunek spowodowała, że machina rosyjskiej 
kampanii informacyjnej ruszyła na Ukrainie, wykorzystując spenetrowane 
media i zbudowaną z rosyjskich aktywistów „piątą kolumnę”. Antymajdan, atak 
informacyjnej wojny na Krymie, w Doniecku i Ługańsku przy skorumpowanym 
i niezdolnym do kontrakcji ukraińskim aparacie władzy przyniosło Putinowi 
sukces. Rosja Putina była świetnie przygotowana do wojny informacyjnej. 
Wykorzystała agresję w Gruzji skutecznie wzmacniając ją instrumentem 
dezinformacji w sieci.  Udział wojsk rosyjskich w walkach na Ukrainie, 
przerzucanie tam sprzętu wojskowego, dla najemnych oddziałów walczących 
z wojskami ukraińskimi, Rosja skutecznie ukrywa stosując dezinformację. 
Wojnie informacyjnej w Ukrainie towarzyszą działania w Europie i na świecie. 
Rosja prowadzi szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, która ma wzmocnić 
podział w Unii Europejskiej i NATO, wykorzystując swoich naturalnych i 
dopiero co pozyskanych sojuszników, jak Grację, Cypr, czy Węgry. Wszystko by 
zmniejszyć pomoc Unii Europejskiej dla Ukrainy i ograniczyć sankcję nałożone 
na Rosję. Podziały wewnątrz Unii Europejskiej i wybory w USA czynią wojnę 
informacyjną Rosji Putina skuteczną. Instrumentem wojny informacyjnej 
w Ukrainie jest propaganda putinowska wewnątrz kraju. Wszystkie media 

нецке [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://donetsktv.at.ua/index/
paket_jamal/0-18

10. Тернер Дж. Социальное влияние / Дж. Тернер. – СПб.: Питер, 2003. 
– 256 с.
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w Rosji zostały podporządkowane Putinowi i kreują obraz Ukrainy, gdzie 
wojsko ukraińskie stosuje przemoc wobec rosyjskojęzycznych obywateli, a 
banderowcy opanowali władzę. Ukraina przegrywa wojnę informacyjną. Nie 
ma szans w starciu z propagandową machiną Putina. Skorumpowany aparat 
władzy terytorialnej, wyższa kadra oficerska, wykształcona jeszcze w ZSRR, 
jest powoli wymieniana. Powoli, bardzo powoli, za wolno, ukraińskie władze 
dokonują reform, wykorzystując instruktorów z USA, budując nowoczesne siły 
i niezwykle ważny aparat wojny informacyjnej.
УДК: 323.23(470+571):070(430)           © Ірина Верещагіна 

НІМЕЦЬКОМОВНІ МАС-МЕДІА
ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ ВІЙНУ РОСІЇ на початку XXI століття
З посиленням терористичних атак ісламістських терористичних угру-

пувань почала змінюватися картина загроз, з якою раптом зіткнувся За-
хід. Проте нові обставини склалися не 11 вересня 2011 року. Вони вима-
гали радикального переосмислення та реорганізації системи отримання 
інформації західними службами новин. Таким чином, як зазначає радник 
з питань безпеки Ґюнтер Вайсе, закінчилась холодна війна та розпочався 
період „інформаційної війни“ [9, S.16].

Як влучно зауважив А. Віле, „еліти у XX столітті, без сумніву, керують 
історією, готують війни та створюють економічні катастрофи, тому що 
їхня мета – консолідувати світовий уряд. Зважаючи на те, що така велика 
кількість людей може зрозуміти та оцінити ці механізми впливу еліт, то у 
XXI столітті стало складніше здійснити цей трюк“ [10]. 

В глобалізованому світі, де панує влада мас-медіа, стає складно мані-
пулювати діями влади чи окремих політичних груп, тому методи та засо-
би ведення інформаційної війни повинні зазнати змін. У грудні 2009 року 
переможець Пулітцерської премії та журналіст-дослідник Сеймур Херш 
у своїй розмові з Ларрі Якобсом, професором політології Міннесотсько-
го університету зазначив, що ми можемо пережити „фіаско преси, що ві-
дображає заганоприйняті погляди“. Адже „ми тоді не виконали наше за-
вдання, і тому я говорю від імені всіх нас, преси... ми не піддали сумніву 
висловлювання Президента, а приєдналися до його команди. Після 9/11 
було складно мати іншу думку. Ми бажали помсти. Кожен хотів бомбар-
дувати Афганістан“ [5]. Проте таке фіаско преси може мати і позитив-
ні наслідки, наприклад, – воскресіння базованого на фактах журналізму, 
який може стати основою нової глобальної політичної ери, яка грунту-
ється на правдивих новинах та законі. Проте «воскресіння» західної сво-
боди слова потребує рішучих зусиль, особливо зважаючи на те, що захід-
не суспільство перебуває у стані інформаційної війни. Висвітлити прав-
ду нескладно, та цінність правди також беззаперечна. На відміну від цьо-
го, мас-медіа-маніпулятори мають більш складне завдання, зважаючи на 
те, що вони втратили сьогодні монополію на розповсюдження інформації. 
Саме це і є причиною можливого фіаско преси.

Очевидні інформаційні маніпуляції російської преси під час інформа-
ційної війни, що триває, стали темою багатьох німецькомовних видань. 
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Серед них – Journal21 – інтернет-видання, в якому працюють 80 досвідче-
них журналістів швейцарських та німецьких медіакомпаній. Один з авто-
рів видання та член галузевого правління преси та електронних мас-медіа 
профсоюзу Синдіком Роман Бергер (Москва) у своїй статті, присвяченій 
інформаційній політиці Кремля, зазначив, що актуальний конфлікт між 
Росією та Україною є інформаційною війною, в якій використовуються 
конкретні методи її введення та технології. Наприклад, феномен „Псакі“ 
(Дженіфер Псакі – прес-секретар міністерства закордонних справ США) 
відомий російським телеглядачам. Російське телебачення транслює висту-
пи прес-секретаря Псакі, коли вона, відповідаючи на ущипливі питання 
журналістів про конфлікт в Україні, заплутується в протиріччях чи об-
мовляється. Проте, Р. Бергер впевнений, що феномен „Псакі“ свідчить на 
її користь, тому що конфлікт в Україні – це „гібридна війна“, під час якої 
додатково використовується не традиційна зброя, а, наприклад, інформа-
ція [3]. 

Для американського політолога Марка Галеотті очевидна причина ін-
формаційної війни Росії, спрямованої проти Заходу та України: Кремль 
інвестує більше засобів в інформаційну війну, в якій він міг би вести рів-
ну боротьбу, тому що Росія під час конфронтації з Заходом зазнала війсь-
кової та економічної поразки. Найкращий приклад тому, як Кремлю вда-
лося зробити інформацію зброєю (weaponization of information), є росій-
ський телеканал Russia Today (RT), за допомогою якого за кордон розпо-
всюджується бачення світової політики президента Путіна на багатьох 
мовах. Тому експерт з питань політики безпеки Росії М. Галеотті вважає, 
що RT – яскравий приклад радянської пропаганди та що цьому каналу 
вдається переконати глядачів [2].

На сторінках німецькомовних видань, таких як Zeit, FAZ, Bild тощо 
звинувачуються російські мас-медіа, контрольовані Кремлем, в тому, що 
вони ігнорують факти та замінюють інформацію дезінформацією. Тим ча-
сом політтехнологи Кремля спостерігають як на Заході починається кри-
за правдоподібності. Вона пов’язана з тим, що західні мас-медіа не займа-
ються глибоким аналізом правдивості та реальності фактів. Скорочен-
ня працівників редакцій та одночасне збільшення кількості лобістських 
груп, PR та „фабрик думок“ (think tаnks), а також відсутність прозорого 
фінансування цієї нової групи впливу – всі ці фактори допомогли Кремлю 
успішно реалізувати його порядок денний та донести приховане послання 
Заходу – „Все пропаганда!“. 

Здійснення пропаганди мало в своєму арсеналі конкретні засоби. Як 
підкреслює у своєму дослідженні німецький журналіст Фрідріх Шмідт, 
російська газета „Комерсант“ опублікувала плани кремльовського теле-
каналу: „воєнно-патріотичні проекти для молоді“. Згідно цих планів вже в 
кінці 2014 року телеканал «Россия 2» повинен відображати „гру за вижи-
вання“ з військовими, певного роду тренінг з виживання. На 2015 рік було 
заплановано трансляція шоу „Шлях в армію“ на Першому каналі [6, S.5]. 
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Між тим, в західній пресі повідомлялось про те, як машина пропа-
ганди Путіна шляхом мас-медіа, контрольованих державою, розпалює 
конфлікт в Україні. Проте не враховувався той факт, що політтехнологи 
Кремля погоджувалися з тим, що західні мас-медіа також будуть втягнуті 
в конфлікт в Україні. Якщо вони відреагують контрпропагандою, не збері-
гаючи якомога більшу дистанцію. Це відображається у зменшенні інтен-
сивності конфлікту в Україні на прикладі боротьби проти небезпечного 
та непередбаченого „підпалювача Путіна“ та на висловлюванні – „від Пу-
тіна“ чи „від розуміючих Росію“ [4, s.78], а також у маргіналізації голосів та 
новин, які суперечать домінуючому образу Росії-агресора та Заходу, який 
в Києві захищає „проєвропейський уряд“.

Однак мало зверталося уваги на те, що незадовно перед цим велика 
кількість українських журналістів в Києві протестували проти рішен-
ня парламенту створити міністерство інформаційної політики. Цей на-
мір, спрямований на формування державного регулюючого механізму 
для всіх мас-медіа, розкритикувала Уповноважена Організації з безпеки 
і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Дуня Міятович, назвавши його „по-
верненням до авторитарного минулого Європи“ [7]. Однак згідно повідо-
млення BBC, в якому описується, як в українських мас-медіа недооціню-
ється роль крайніх правих, робиться наступний висновок: „Україною не 
керують фашисти.. (як стверджує Москва)... проте правоєкстремісти по-
чинають діяти, використовуючи інші канали впливу“[8].

Оскільки в цьому надскладному з часів холодної війни конфлікті де-
зінформація стосується всіх мас-медіа, Швейцарська профспілка журна-
лістів (Синдіком та Імпрессум) ініціювала зустріч як протистояння во-
єнній пропаганді в Росії та Україні. На цій зустрічі журналісти прийня-
ли одноголосно рішення про створення руху на підтримку журналістів в 
Україні та Росії, які відстоюють свою незалежність. Таку підтримку надає 
і Союз журналістів Росії, який за часів Радянського союзу знаходився під 
державним контролем, та зараз став емансипованим і в різкій формі засу-
джує „різке зменшення свободи мас-медіа в Росії“. 

Поряд з оцінкою німецькомовних видань цікаво простежити реакцію 
російських громадян на інформаційну пропаганду Росії, 80% яких дізна-
ються новини по контрольованому державою телебаченню. Так, незалеж-
ний дослідницький інститут Левада отримав наступні дані опитування 
на цю тему: 59 відсотків опитаних вірять у пропаганду. Саме вони ство-
рюють ядро прибічників політики Путіна. 13 відсотків опитаних розумі-
ють, що теленовини – це пропаганда. Вони повинні діяти методами анти-
пропаганди, тому що Росія перебуває у стані „інформаційної війни“ в кон-
флікті з Україною. 11 відсотків відкидають можливість використання про-
пагандиської стратегії Кремля та не вважають її шкідливою та небезпеч-
ною [1, c.13]. 

Тоді, коли дипломати, політики, таємні служби та лоббісти здійсню-
ють медійні маніпуляції, журналісти по різні сторони „барикад“ повинні 
захищатися. Інформацією не можна зловживати, адже її основна ціль – це 
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отримання знань. Світова громадськість має право дізнатися про наступ-
не: що трапилося з демократичними цілями демонстрантів Майдану? Яку 
мету переслідують ЄС та НАТО в Україні – зупинити владу олігархів, ко-
рупцію та розпродаж економічних та промислових об’єктів чи досягти 
власних геополітичних цілей? Такі запитання необхідно частіше ставити 
та досліджувати їх. 

Російські мас-медіа знаходяться у непростій ситуації. Західні експер-
ти, науковці та журналісти повинні бути певними, що сили протистоян-
ня вживають заходи проти воєнної пропаганди, керованої Кремлем. Вод-
ночас уявлення про те, що в Росії панує стан „медійної пустелі“, на нашу 
думку, неправильне, тому що там ще досі існують оази „гласності“. Їх існу-
ванню могла б допомогти ситуація, коли західні мас-медіа самі б відмови-
лися від нової риторики холодної війни та таким чином сприяли б дееска-
лації. Тільки у такий спосіб можна було б знайти шляхи політичного вирі-
шення конфлікту в Україні. 
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УДК: 316.776 (477)                   © Валентина Богатирець 
ЕВАЛЮАЦІЯ ПОТОЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

В МЕДІАПРОСТОРІ УКРАЇНИ
Евалюація воєнно-політичної ситуації, що складалась протягом остан-

нього часу довкола України, дає підстави вважати, що Україна, з часу про-
голошення незалежності стала об’єктом потужних інформаційних пото-
ків та довготривалого психологічного впливу з боку Російської Федерації.

Проблематикою інформаційно-психологічних впливів та їх прак-
тичного використання займались провідні вітчизняні вчені та науковці:
В. Говоруха, В. Домарєв, О. Литвиненко, В. Остроухов, В. Петрик, Г. Перепе-
лиця, Г. Почепцов, О. Старіш, В. Толубко та інші. У Росії відповідному на-
прямку досліджень присвячені роботи В. Лисичкіна, І. Панаріна, В. При-
луцького, С. Расторгуєва, Л. Шелепіна та інших, а в далекому зарубіжжі –
П. Дракера, Д. Рісмана, Т. Рона, Д. Тапскотта, Е. Тоффлера, Х. Шрадера та ін-
ших дослідників. У вітчизняній науковій літературі досить фрагментарно 
розглянуті питання інформаційно-психологічних воєн та відповідної зброї, 
не повністю висвітлена науково-методична база досліджень у цій галузі.

Метою статті є розгляд реальних загроз для України при застосуванні 
проти неї Російською Федерацією засобів інформаційно-психологічного 
впливу, дослідження мотивів недостатнього супротиву цим діям та про-
понування конкретних підходів щодо захисту вітчизняного медіапросто-
ру.

У процесі створення глобального інформаційного суспільства чітко 
окреслюються тенденції формування єдиного кіберпростору, який на су-
часному етапі характеризується масштабною боротьбою за рівень впливу 
на соціум. З розвитком інформаційного суспільства, комунікаційних тех-
нологій, мас-медійні ресурси інших держав стають легкодоступ-ними для 
внутрішньої аудиторії будь-якої країни. Зрозуміло, що власне мас-медіа 
виступає важливим елементом впливу на формування нової парадигми 
світосприйняття населенням будь-якої держави процесів, які відбувають-
ся як на міжнародній арені, так і в межах країни. 

Разом з тим, нині ЗМІ та соцмережі відіграють дуже важливу роль у 
всіх сферах життєдіяльності соціуму, водночас, мають величезні можли-
вості для впливу на суспільну думку. Залежно від того, у чиїх руках вони 
перебувають, ЗМІ можна використовувати як для об’єктивного та опера-
тивного інформування людей про реальні події у світі, їхньої освіти і ви-
ховання, так і для маніпулювання в інтересах тих чи інших груп людей. На 
думку дослідника О.Гриценко, роль ЗМІ не можна оцінювати однозначно. 
Вони являють собою складний інститут, що складається з безлічі органів 
і елементів, що забезпечують інформування населення про події і явища, 
які відбуваються в конкретній країні чи у всьому світі [1, с. 5-11]

Сучасні засоби масової інформації як один з конструктів соціогума-
нітарної сфери [2] набули величезної сили і впливу, оскільки саме вони 
фактично формують імідж і сприйняття світу, в якому ми живемо. Ін-
формаційне маніпулювання із застосуванням різноманітних технологій 
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інформаційно-психологічного впливу, зокрема, за допомогою ЗМІ, стало 
масовим явищем у світі. 

Зокрема, конфлікт Україна – Росія вже понад рік, як перейшов у стадію 
гібридної війни. Упереджено висвітлюваний засобами масової інформації 
обох країн, він з самого початку обговорюється в соціальних мережах. І 
вже там, в соцмережах, на хвилі цього конфлікту з’являються свої лідери 
думок і зірки Інтернету, створюються і розпадаються групи і союзи. Війна 
проникла в Facebook, ВКонтакте, Twitter та ін. [3].

До слова, Кремль розгорнув інформаційну війну проти України ще під 
час Майдану 2004 р. Ідеологеми, щодо українців як недолугих чи пато-
логічно жорстоких приспішників фашистів, чи у сучасних контекстах, як 
дешевої робочої сили Європи, натомість, наголошуючи на «величии рус-
ского духа», на «широту русской души», про «славу русского оружия» і 
про те, що «русские спасли мир от коричневой чумы», поширювалися в 
Інтернет-ресурсах, і були втілені у численних нових художніх, телевізій-
них, а також документальних фільмах. Прикро, що з часом, ця продукція 
повністю заполонила російський прокат і телебачення, а також інсталю-
ється на українських телеканалах. 

Таким чином, Росія веде свою інформаційну війну проти України усі-
ма можливими методами й на усіх напрямках. Спеціально підготовлені 
експерти виступають на CNN, а також у Skype, Facebook та інших соціаль-
них мережах й Інтернет-ресурсах, де тиражують кремлівські тези щодо 
нелегітимності та агресивності чинної влади України і доводять, що Ро-
сія лише намагається захистити Крим та весь народ України від ультра-
правих радикалів.

Варто наголосити, що у Криму від 9 березня 2014 р. відключені усі укра-
їнські канали, (разом з єдиним телевізійним каналом кримських татарATR 
(01.04.2015)). Більше того, У Сімферополі заблоковане цифрове ефірне 
мовлення українських телеканалів. На частотах українських телеканалів 
транслюються загальноросійські: «Перший», «НТВ», «РТР-Планета», та-
кож з’явилися кілька телеканалів Республіки Татарстан (РФ) [6].

Тим не менше, практично вся інтелектуальна еліта України і грома-
дянське суспільство, експертне середовище, більша частина політичного 
класу так чи інакше підтримують ідею європейської інтеграції. Українці, 
які володіють доволі високим рівнем IQ. і, відповідно, володіють інозем-
ними мовами, аналізують декілька джерел інформації, щоб скласти влас-
ну картину того, що відбувається направду, а не ту, яка нав’язується тими 
чи іншими ЗМІ Зрозумівши нескладну істину, що інтелектуальна части-
на суспільства задовольняє свої інформаційні запити не в контрольова-
ному медіапросторі, а в соцмережах, держава почала перейматися й цією 
його частиною.

З огляду на ту важливу роль, яку в гібридній війні відіграє інформа-
ційний компонент, варто артикулювати увагу на проблемах досліджен-
ня дієвості управління інформаційно-комунікаційними процесами з ме-
тою протидії з боку вітчизняних інформаційних інституцій негативним 
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інформаційним впливам, в першу чергу, це – наповнення національно-
го інформаційного простору адекватною – об’єктивною, достовірною, ак-
туальною інформацією, спрямованою на формування і зміцнення наці-
онального світогляду і національної свідомості, комплексного уявлення 
про Україну, її місце у світі, події, з нею пов’язані, з метою консолідації сус-
пільства і вироблення «стійкості» до ворожих інформаційних впливів, за-
побігання внутрішнім конфліктам на ґрунті інформаційного протистоян-
ня; формування необхідної інформаційної бази для прийняття відповід-
них суспільним реаліям рішень, вироблення актуальної державної полі-
тики [5].

Наразі, Україна знаходиться на порубіжжі євразійського конфлік-
ту та європейського зближення. Таким чином, Україна виконує функ-
цію пограниччя і стає комунікативною підсистемою на глобальному рів-
ні.Синкретично, що світові геополітичні трансформації на тлі мондіалі-
зації, криза національних держав і деполітизація глобального світу, ма-
ніпуляції з системами знаків, образів, смислів для розв’язання тих чи ін-
ших політичних та соціальних завдань, можливості прихованого впли-
ву на підсвідомість окремо взятого індивідууму і масштабного маніпулю-
вання суспільною свідомістю порушують питання щодо з’ясування ролі 
ЗМК в сучасному суспільстві, визнання нової форми протистояння і про-
тидій – не-конвенціональних інформаційно-психологічних війн. Тому у 
кожного, хто чується етнічним українцем, єдиний вихід – зосередитися
на збереженні і захисті самобутності в родині, у життєвому, інформацій-
ному та діловому просторі, тобто бути активним українцем по життю, не 
фетишизуючи державу [4].

Загалом можемо констатувати, без преси, телебачення, радіомовлен-
ня жоден громадянин не здатний правильно зорієнтуватися у процесах, 
що відбуваються, визначити свою громадську позицію, приймати відпові-
дальні рішення. Передусім треба твердо усвідомити, що інформаційна ві-
йна – це реальна війна. Їй властиві практично всі характеристики й еле-
менти «класичної» війни. Тут доводиться оперувати такими поняттями 
як інформаційні напад та оборона, атаки та опір, противники та союзни-
ки, перемоги та поразки, інформаційні війська і потерпілі від інформацій-
ної війни, інформаційний тероризм, агенти та диверсанти, спецоперації 
та спецназ, блокади і театри бойових дій. Одним із недоліків протистоян-
ня України в інформаційній війні з РФ можна вважати відсутність медіа-
центрів за кордоном та недостатнє поширення іномовлення – особливо-
го виду теле- та радіомовлення, яке ведеться іноземними мовами на тери-
торії інших держав. Наразі спотворена інформація про Україну за кордо-
ном отримується здебільшого шляхом переосмислення українських про-
блем власними ЗМІ цих держав (які досить часто посилаються якраз на 
російські інформагентства). Більшість українських веб-сайтів не мають
англомовної версії, а Росія, завдяки своєму телеканалу іномовлення 
“RussiaToday”, захоплює все більші верстви іноземного глядача.
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Та попри все, Україна – самобутня незалежна держава з поліетнічним 
складом, поліментальністю, багатокультурністю та поліконфесійністю – 
повинна виробити внутрішній дискурс активної міжетнічної комуніка-
ції заради єдності нації, якій притаманні власні цінності. Майдан, Револю-
ція гідності і зростання українського патріотизму перед загрозою агресії 
довели силу української нації, її здатність боронити власний життєвий та 
інформаційний простір. На завершення, варто зауважити українці пови-
нні протистояти інформаційній війні професійно, на патріотичному рів-
ні та правдивій інформації. Інформаційна війна може бути успішною для 
України лише за умови, коли всі її ЗМІ займатимуть активну патріотичну 
позицію, в іншому випадку, наша держава приречена на поразку і не лише 
в інформаційному спротиві. Символічно, особисте долучення до тоталь-
ної війни може стати останньою краплею, яка приведе в рух лавину свідо-
мої частини українського етносу, спроможного до критичного мислення 
та самозахисту від фейкової інформації. 

І, наприкінці, мені приємно зазначити, що яскравим проявом усві-
домленої патріотичної позиції та розуміння дієвості кіберпростору (from 
information to participation), стало нещодавне звернення у соцмережах 
(Youtube, Google, Vkontacte, Facebook, Twitter) студентів ЧНУ (зокрема, 
студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин) 6-ма 
іноземними мовами до студенства єропейської спільноти щодо ситуації 
в Україні. 
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УДК: 327           © Оксана Запорожець
ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС У СУЧАСНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ

Інформаційні війни – невід’ємна складова сучасних міжнародних від-
носин. Будь-яка інформаційна війна передбачає використання широкого 
арсеналу технологій маніпулювання масовою свідомістю. Головним чин-
ником успішного проведення інформаційних операцій є управління сус-
пільним сприйняттям реальності, що, по суті, означає створення цілісної 
системи уявлень про реальні події, які визначатимуть ставлення аудиторії 
до ситуації та її реакції. Провідну роль у цьому процесі відіграє політичне 
керівництво, яке має всі можливості для впливу на громадську думку як 
усередині країни, так і за її межами. Одним з основних способів взаємодії 
з громадськістю є політичний дискурс, що включає, зокрема, публічні ви-
ступи, звернення до нації, інтерв’ю, прес-конференції та інші форми ко-
мунікації з цільовими аудиторіями з боку президента країни і представ-
ників урядових відомств.

Значимість політичного дискурсу яскраво проявляється у сучасному 
російсько-українському конфлікті, коли кожна сторона прагне створити 
свою «картину дійсності» і переконати в її правильності як громадськість 
всередині країни, так і світову спільноту. На жаль, сьогодні Росія має зна-
чну перевагу в інформаційному просторі завдяки ефективному управлін-
ню інформаційними потоками і поширенню через усі наявні канали кому-
нікації своєї інтерпретації суті, причин і наслідків кризи в Україні, а також 
обґрунтування своїх рішень і дій.

Мета даного матеріалу – на прикладі дискурсу президента РФ Воло-
димира Путіна показати, як вибудовується цілісна «картина дійсності» у 
кризовий період. Основою дослідження є аналіз текстів виступів, інтерв’ю 
та прес-конференцій В.Путіна у період з березня по грудень 2014 року.

Політичний дискурс має сильний переконуючий вплив. Політичне ке-
рівництво РФ дуже добре це розуміє, і максимально повно використовує 
різнобічний інструментарій для впливу на масову свідомість та форму-
вання сприятливої для влади громадської думки щодо подій в Україні та 
ролі в них Росії. Публічні виступи російського президента мають оціноч-
ний (інтерпретаційний) характер. У президентському дискурсі, що важ-
ливо у період криз і конфліктів, даються відповіді на ключові питання сто-
совно подій в Україні після підписаної між колишнім президентом Украї-
ни і опозицією угоди від 21 лютого 2014 року про дострокові вибори пре-
зидента і парламенту, а також повернення до Конституції 2004 року.

Перш за все, ситуації дається «ім’я»: зміна влади в Україні назива-
ється «антиконституційним переворотом і збройним захопленням вла-
ди», а нова влада визнається нелегітимною. Твердження про нелегітим-
ність нової влади підкріплюються правовою аргументацією, з якою важко 
сперечатись: в Конституції України прописано лише три способи усунен-
ня президента від влади – смерть, особиста заява про відмову від влади та 
імпічмент. Жодної з цих умов не було дотримано і відповідно легітимність 
нового уряду є вельми сумнівною [1].
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У своїх промовах президент РФ підкреслює абсурдність подій, що від-
булися в Україні, а саме Євромайдану, натякаючи на те, що цими проце-
сами керують, скоріше за все, американці, які на початку 21 століття ор-
ганізували низку «кольорових революцій» на пострадянському просто-
рі. Так, під час зустрічі з представниками ЗМІ 4 березня 2014 року Воло-
димир Путін заявив наступне: «обратите внимание, с чего началась вся 
эта суматоха, что послужило спусковым крючком. Послужило формаль-
но то, что В. Янукович не подписал соглашение с Евросоюзом об ассоциа-
ции. Сегодня это выглядит просто как какая-то чушь, об этом даже смеш-
но говорить. Я на что хочу обратить ваше внимание? Ведь он же не отка-
зался подписывать соглашение об ассоциации. Он сказал: мы его проана-
лизировали как следует, и содержание такое, что не соответствует нашим 
национальным интересам… Он попросил возможности дополнительно 
пообсуждать этот документ, и сразу началась эта вакханалия… Это про-
сто было поводом для того, чтобы поддержать оппозиционные ему силы 
в борьбе за власть… И наши западные партнёры делают это на Украине 
не первый раз. У меня иногда складывается впечатление, что где-то в Аме-
рике сидят сотрудники какой-то лаборатории и как над крысами прово-
дят какие-то эксперименты, не понимая последствий того, что они дела-
ют» [1].

При цьому в дискурсі російського лідера використовується протистав-
лення «влада - народ». За допомогою тенденційного підбору фактів вла-
да позиціонується як ворог для власного народу. З виступів російського 
лідера випливає, що новий уряд, як і попередні, ігнорує потреби й очіку-
вання свого народу. У своїй промові від 18 березня 2014 року В.Путін за-
значив наступне: «Понимаю, почему люди на Украине хотели перемен. За 
годы «самостийности», независимости, власть, что называется, их «доста-
ла», опостылела просто. Менялись президенты, премьеры, депутаты Рады, 
но не менялось их отношение к своей стране и к своему народу. Они «до-
или» Украину, дрались между собой за полномочия, активы и финансовые 
потоки. При этом властей предержащих мало интересовало, чем и как жи-
вут простые люди…» [4]. І нова влада, замість того, щоб розпочати діалог 
із мешканцями східних і південно-східних регіонів України, ініціювала 
обговорення законопроекту про перегляд мовної політики, що обмежу-
вав права національних меншин; призначила на керівні посади в регіонах 
олігархів, а на невдоволення населення відповіла погрозами, репресіями і 
«дійшла до того, що спрямувала на цивільне населення танки й авіацію». 
Відповідно, в Україні немає ніякої війни, адже, як вважають у Кремлі, це 
«карательная операция центральных властей против своего народа» [4, 5].

Водночас, Росія, «щиро співчуваючи» українським громадянам, нама-
гається всіма силами донести до київської влади, керівництва країн ЄС 
і США одну дуже просту і важливу ідею: «всем гражданам Украины, где 
бы они ни проживали, должны быть предоставлены одинаковые права 
по участию в жизни страны и в определении будущего этой страны» [1].  
Саме в цьому контексті глава РФ пояснює рішення Ради Федерації (1 бе-
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резня 2014 р.) про надання права Президенту на використання Збройних 
Сил в Україні. Тут чітко вибудовується логічний ланцюжок з акцентом на 
добрих і гуманних намірах. Оскільки внаслідок української «революції» 
спостерігається беззаконня і «розгул неонацистів, націоналістів, антисе-
мітів», виникла реальна загроза для російськомовного населення східних 
і південних регіонів країни, й у разі загострення ситуації у Росії не зали-
шиться іншого виходу, як використати свої збройні сили для захисту ро-
сійськомовних громадян та стабілізації ситуації в країні.

Для переконання у своїх добрих намірах і щирому занепокоєнні про 
долю України російський президент неодноразово у своїх промовах по-
вторював, що «Украина – наш не только ближайший сосед, а действитель-
но наша соседняя братская республика»; «у нас болит душа за всё, что 
происходит сейчас на Украине, что страдают люди, что они не знают, как 
жить сегодня и что будет завтра»; «мы не просто близкие соседи, мы фак-
тически один народ» [1,4].

Значна увага у президентському дискурсі приділена ситуації з Кри-
мом. У цьому питанні також була представлена послідовна аргументація. 
Після приходу до влади в Києві «націоналістів, нацистів і радикалів» ро-
сійськомовний Крим опинився у серйозній небезпеці. За цих умов жителі 
Криму звернулись до РФ з проханням захистити їхні права і не допусти-
ти того беззаконня і безладів, що відбувались у різних містах України. Ро-
сія відгукнулась на це прохання, вважаючи своїм обов’язком захищати ін-
тереси російськомовного населення, і виходячи з того, що Крим є спокон-
вічно російською землею, незаконно переданою Україні за часів СРСР. Ро-
сія не анексувала Крим. Просто в ситуації, що склалася, сили самооборо-
ни Криму спільно зі Збройними Силами РФ, які і так там знаходилися у 
відповідності з міжнародним договором про російську військову базу, за-
безпечили умови для вільного волевиявлення кримчан, тобто проведення 
референдуму про статус півострова. Проведений у відповідності з норма-
ми міжнародного права референдум дав можливість мешканцям Криму 
реалізувати право на самовизначення, закріплене у Статуті ООН. Жителі 
Криму самостійно, без зовнішнього тиску, проголосували за приєднання 
до Росії, що спонукало керівництво країни прийняти Крим до складу Ро-
сійської Федерації [2,4,5]. 

У своїх виступах В. Путін постійно посилався на прецедент з Косово, 
створений західними країнами, які «в ситуации, абсолютно аналогичной 
крымской, признали отделение Косово от Сербии легитимным, доказывая 
всем, что никакого разрешения центральных властей страны для одно-
стороннего объявления независимости не требуется» [3,4].  

При цьому російський лідер не просто викладає аргументи, що ство-
рюють враження логічності та цілісності розповіді про події в Україні, а 
й оперує образами. Це, насамперед, образ «націоналістів-нацистів», образ 
«багатостраждальної України», і образ Криму, де «буквально всё прониза-
но нашей общей историей и гордостью», де «могилы русских солдат, му-
жеством которых Крым в 1783 году был взят под Российскую державу», де 
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знаходиться Севастополь – «город-легенда, город Великой судьбы и Роди-
на русского черноморского военного флота» [4].

Слід зазначити, що всі ці твердження неодноразово повторюються різ-
ними словами в усіх промовах російського президента. Особливий акцент 
робиться на принциповій позиції Росії щодо захисту прав громадян та 
дотримання міжнародно-правових норм. Відомо, що постійне повторен-
ня ідей перетворює їх на усталені істини. Люди перестають замислювати-
ся про їхню достовірність і починають сприймати їх як даність. За відсут-
ності спростування ці «істини» вкорінюються у масовій свідомості як час-
тина світосприйняття.

Таким чином, російський політичний дискурс є потужним інстру-
ментом пропаганди в інформаційній війні. Дієвість даного інструменту 
зумовлена тим, що в ньому представлена логіка реальних подій, надана 
оцінка цих подій, ролі Росії у даній ситуації, визначені герої і антигерої, а 
також шляхи виходу з ситуації, що склалася. Російський політичний дис-
курс відрізняється простотою, образністю, конкретністю, узгодженістю 
всіх елементів і завершеністю. Всі виступи глави держави об’єднані одні-
єю ключовою ідеєю, яка підкріплюється правдоподібною аргументацією, і 
завдяки цьому створюється враження цілісного оповідання.

Політичне керівництво України, на жаль, поки що не вміє повною мі-
рою використовувати потенціал дискурсу для впливу на громадську дум-
ку. У більшості виступів українського президента містяться патріотичні 
заклики об’єднатися перед зовнішньою загрозою, говориться про циніч-
ну російську пропаганду, про вистражданий європейський вибір України, 
мужність і перемоги українських військових, пріоритетні завдання уряду, 
постійно зростаючу підтримку України світовим співтовариством, пла-
ни мирного врегулювання конфлікту тощо. Безумовно, ці елементи мають 
бути у промовах політичного керівництва в такі складні для країни часи. 
Однак, український політичний дискурс не формує цілісного сприйнят-
тя подій, що відбуваються, тому що по суті нічого не пояснює. Він не міс-
тить відповідей на такі важливі питання як, що саме сталося в країні піс-
ля підписання угоди між колишнім президентом і опозицією (революці-
єю це складно назвати, оскільки немає кардинальних змін політичної сис-
теми), чому Крим віддали без бою, яке історичне і культурне значення має 
Крим і Донбас для України, з ким Україна воює на Донбасі – з терориста-
ми чи російською армією, чому з агресором тривають дипломатичні та 
економічні відносини тощо.

В кризовий період політичний дискурс має бути спрямований на фор-
мування національної ідеї, яка не може зводитись до ідеї об’єднання про-
ти зовнішнього ворога. Політичний дискурс має також сприяти форму-
ванню у масовій свідомості системи уявлень про призначення (місію) і по-
зицію своєї країни у міжнародних відносинах. Без зусиль щодо створен-
ня та просування політичними лідерами цілісної і переконливої «картини
дійсності», неможливо виграти не тільки інформаційну, але й звичайну 
війну.
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ПРОПАГАНДА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ 
НОВІТНІХ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ

Кардинальні зміни, що відбулися в Україні упродовж останніх двох 
років, спричинили високий рівень тривожності в суспільній свідомості, 
активізацію пошуку власної етнічної, громадянської ідентичності, руй-
нування старих історичних, політичних, національних, гендерних та ін-
ших стереотипів. Практично вперше від часів Київської Русі перед нами        
стоїть завдання зберегти власну державність в існуючих кордонах. І впер-
ше світове співтовариство робить вибір на користь України, підтримую-
чи останню економічно, політично та, певною мірою, інформаційно. Од-
нак, як виявилося, недостатньо мати армію та зовнішню підтримку. Осо-
бливо важливою «зброєю» в умовах нинішньої війни є інформація, за до-
помогою якої стереотипи, які змінюють розстановку сил, не лише руйну-
ються, але й формуються. 

За роки незалежності з інформаційного поля України практично зник 
термін «пропаганда». Покоління молодих людей, які народилися після 
1991 року, не відчули на собі того потужного не лише інформаційного, але 
й психологічного впливу, що його здійснювала пропагандистська машина 
колишнього СРСР. І хоча в сучасному світі пропаганда є одним із потуж-
них засобів впливу на людську свідомість, сам термін використовується 
досить рідко. На нашу думку, пов’язано це найімовірніше з тим негатив-
ним емоційним відтінком, якого набув даний термін у ХХ столітті, особли-
во в його першій половині, за часів існування таких тоталітарних держав, 
як фашистська Італія, нацистська Німеччина, комуністичний СРСР тощо.

Саме тому метою даної наукової розвідки є спроба визначити роль 
пропаганди у формуванні нових етнополітичних стереотипів, зокрема, 
на прикладі сучасних українсько-російських відносин. У даному конте-
ксті виникає питання: що таке пропаганда? У Вебстерівському словни-
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ку знаходимо визначення: пропаганда – це поширення ідей, інформації 
або чуток з метою сприяння або заваді справі [8, c.809-810]. У «Тлумач-
ному словнику російської мови» Володимира Даля знаходимо пояснення 
пропаганди як «поширення якогось сенсу, вчення» [5]. Названі словники 
пропонують й інші значення терміну, однак для нашої розвідки ми може-
мо скористатися лише вище цитованими. Натомість у «Тлумачному слов-
нику української мови» усі три запропоновані варіанти так чи інакше сто-
суються нашої проблематики, пропаганда визначається як: 1) «поширен-
ня і постійне, глибоке та детальне роз’яснення яких-небудь ідей, поглядів, 
знань»; 2) «ідейний вплив на широкі маси або певні групи людей, що має 
політичний або релігійний характер» та 3) система засобів масового по-
ширення ідей, поглядів і т. ін. [4]. Незважаючи на певні стилістичні відмін-
ності, суть поняття і в американському, і в російському, і в українському 
варіантах незмінна – поширення з конкретною метою певних ідей, уста-
новок, моделей поведінки за допомогою різноманітних засобів.

Хотілося б звернути увагу на той факт, що саме слово «пропаганда» 
неоднозначно сприймається в суспільстві: для одних це цілеспрямова-
на політика уряду тієї чи іншої групи, для інших – історичний феномен, 
для третіх – музична група. Те саме стосується й емоційного забарвлен-
ня – для когось абсолютно нейтральне слово, для інших – негативне, де-
структивне явище, а для третіх – позитивні емоції. І тут спрацьовує стере-
отипність мислення кожної конкретної людини або групи осіб. Основою 
для формування стереотипів (соціальних, етнічних, поведінкових тощо) 
є «прагнення людини вилучити з ситуації все, що в ній є корисного, і від-
класти про запас як динамічну звичку, щоб використати її в типових си-
туаціях» [2]. 

Першим у науковий обіг термін «стереотип» ввів американський жур-
наліст і соціолог В.Ліппман, який у своїй роботі «Суспільна думка» широ-
ко розкрив зміст поняття, його ознаки, причини появи тощо. Науковець 
наголошував, що людина в своїй взаємодії з навколишнім світом ство-
рює «малюнок у своїй голові» щодо тих явищ, які залишаються за ме-
жами безпосереднього контакту. Даний «малюнок» не завжди відповідає 
дійсності, однак дозволяє людині сформувати уявлення про світ у цілому 
[7]. Формування ж стереотипів, на думку В.Ліппмана, відбувається завдя-
ки тому, що для людського мислення характерний принцип «економії зу-
силь», коли простіше підставити уже відомий образ, аніж формувати но-
вий. Щодо групових стереотипів, то вони є своєрідним оплотом традицій, 
який сприяє формуванню відчуття безпеки кожного члена групи. Остан-
нє зумовлює готовність до захисту групових цінностей усіма членами гру-
пи [7]. 

Особливе місце серед стереотипів посідають етнічні та етнополітич-
ні. Кожний етнос має свої поведінкові стереотипи, які нав’язуються всім 
членам спільноти фактично від народження. Завдяки існуванню етніч-
ного стереотипу поведінки представники тієї чи іншої етнічної групи 
знають, яким чином себе треба поводити в тій чи іншій ситуації, що таке 
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«добро» і що таке «зло» тощо. Впродовж існування етносу його поведін-
кові стереотипи можуть змінюватися відповідно до умов буття та полі-
тичної кон’юнктури. Таким чином, формуються етнополітичні стереоти-
пи, коли етнічні моделі поведінки накладаються на політичний контекст. 
В Україні впродовж усього ХХ століття відбувалися складні процеси од-
ночасного розвінчання старих або «невгодних» владі стереотипів та фор-
мування нових етнополітичних стереотипів. Проголошення незалежності
у 1991 році, на нашу думку, певною мірою сприяло поглибленню проце-
сів стереотипізації мислення українського суспільства, особливо в регіо-
нальному розрізі.

Необхідно відзначити, що поширення певних ідей, які сприяють фор-
муванню нових (або закріпленню старих) стереотипів у ХХІ столітті, від-
бувається як за допомогою традиційних засобів, так і з використанням 
новітніх інформаційних технологій. Яскравим і водночас трагічним при-
кладом активного використання пропаганди стала війна на Сході Украї-
ни, що розпочалася в квітні 2014 року. Відтоді триває не лише військове, 
але й інформаційне протистояння, однією із цілей якого є формування 
новітніх етнополітичних стереотипів як у середовищі українців та росіян, 
так і у світового співтовариства щодо українців і не тільки. 

Серед каналів поширення пропагандистських ідей популярними є ма-
сові заходи, виступи лідерів, культурно-мистецькі акції, медіа. Окреме міс-
це посідають фінансування урядами інформаційно-пропагандистських 
програм у різних сферах, починаючи від освіти і завершуючи діяльністю 
неурядових організацій і, звичайно ж, апелювання до громадської думки, 
фактичне перекодування їх ідей та поглядів. Утвердження думки про зло-
чинність дій української влади на сході нашої держави здійснюється сьо-
годні різноманітними засобами, однак найбільш яскравими та результа-
тивними в контексті формування «потрібної» російській владі «картин-
ки» є відеоряд та мистецькі акції. Останні у 2014-2015 роках були органі-
зовані в Москві (РФ), Террачіні (Італія), Лондоні (Великобританія) та ін-
ших містах світу. Так, наприклад, анонсованою метою фотовиставки про 
трагедію в Одесі 2 травня 2014 року, проведеній у Великобританії, було 
«привернути увагу британців та європейців в цілому до злочинів укра-
їнської влади проти власного народу» [1]. Основу виставки склали близь-
ко 50-ти фотографій, підібраних таким чином, щоб шокувати відвідувачів, 
«допомогти … відкрити очі на те, що відбувається в Україні» [1]. 

Важливим завданням, яке ставить перед собою російська влада, є фор-
мування серед громадян РФ подвійного образу українця як ворога й зло-
чинця, якщо він проти анексії Криму та донецького й луганського сепа-
ратизму, та «свого», якого потрібно захищати, якщо він російськомовний. 
З цією метою 7 квітня 2015 року в Москві було відкрито виставку «Речові 
докази. Донбас. 365 днів», в ході якої було представлено два проекти: тра-
диційна фотовиставка з реальними експонатами та інтерактивна експози-
ція, в рамках якої організатори перетворили частину павільйону «Укра-
їна» на ВДНГ у квартали зруйнованого Донбасу. На виставці організато-
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ри відтворили атмосферу війни, розставивши при цьому акценти таким
чином, щоб усі присутні побачили «свідчення злочинів української вла-
ди» [6]. У підсумку досягається подвійна мета – мобілізація свідомості 
власних громадян та формування у них нових стереотипів щодо України
та українців. 

Однак пропаганда переваги власної держави (нації) над іншими має 
місце і у віртуальному просторі, причому тут вона набуває особливих 
форм, у тому числі й гумористичних, анекдотичних. Особливою популяр-
ністю серед молоді користується проект «Countryballs» («Країни-кульки»), 
який з’явився в інтернет-просторі у 2009 році. Мем «countryballs» мав зви-
чайне, природне походження і спершу навіть не був призначений для по-
літичної тематики [3]. Однак саме завдяки незвичній формі проект набув 
досить широкого поширення і сьогодні у ньому задіяні учасники прак-
тично з усіх країн світу. Отож мало не кожна політична подія світового 
масштабу отримує оцінки різних користувачів як у формі коміксу, так і 
мультиплікації. За допомогою смішних «країн-кульок», що відрізняються
кольорами прапорів своїх держав та розмірами, досягаються різноманіт-
ні цілі: від формування незадоволення суспільства політикою власного 
уряду до виправдання агресії. За допомогою мемів їхні автори передають 
різноманітну інформацію в обхід офіційних каналів (що особливо акту-
ально для держав авторитарних, де носії опозиційних поглядів позбавле-
ні свободи слова), сприяють консолідації суспільства конкретної держави 
та дискредитації тієї чи іншої держави в очах інших, а також поширюють 
етнополітичні стереотипи щодо народів окремих держав, представлених у 
проекті. Оскільки даний проект візуальний, вважаємо за доцільне запро-
понувати один із поглядів на сучасні події в Україні:

Необхідно також відзна-
чити, що оскільки до про-
екту можуть долучитися 
всі охочі, досить часто меми 
«використовують» ненорма-
тивну лексику, відповідно 
до уже існуючих етностере-
отипів, що в кінцевому під-
сумку сприяє утвердженню 
відповідного образу наро-
ду в середовищі користува-
чів групи.Джерело: http://pikabu.ru/story/zima_2013201 

4_1866212
Зміна етнополітичних стереотипів, як правило, відбувається під впли-

вом ряду факторів, серед яких визначальне місце належить кардинальним 
змінам у політичних та соціально-економічних умовах, в яких перебуває 
суспільство на даному етапі історичного розвитку. Це може бути війна, 
економічна криза, екологічна катастрофа тощо. Однак за допомогою про-
пагандистських методів, в першу чергу, в авторитарних та тоталітарних 
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державах, можна сприяти утвердженню в суспільстві цілком конкретних 
ідей, поглядів та моделей поведінки, які передаватимуться із покоління в 
покоління, до нових політичних потрясінь. Прикладом цього є й сучасна 
Росія, в якій через різноманітні канали поширюються ідеї месіанства Ро-
сійської держави та народу в захисті прав «російськомовних» та форму-
ються образи ворогів Росії, до яких на сучасному етапі включена й Укра-
їна. Саме тому, у боротьбі за суверенітет необхідно враховувати не лише 
військовий, економічний та соціальний фактори, але й інформаційно-
пропагандистський, оскільки він в основі своїй є вирішальним, адже ви-
значає, на якому боці виступить кожен із громадян тієї чи іншої держави 
під час конфлікту, війни тощо.
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КІНЕМАТОГРАФ ЯК ЗНАРЯДДЯ ПРОПАГАНДИ:
ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Кінематограф з початку свого винайдення виконував функції держав-
ного рупору поширення ідеології, зокрема під час криз в системі міжна-
родних відносин, на кшталт світових війн та протистояння блоків дер-
жав за часів Холодної війни, коли опанування громадською думкою ши-
роких верств населення не тільки власних, але й інших країн, демонстра-
ція переваг суспільного ладу та режиму одних країн на фоні демоніза-
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ції інших, грало значну роль і отримувало підтримку з боку вищих керів-
них органів держав. З урахуванням поширення глобалізаційних проце-
сів у світі, цілі країни можуть знаходитися під впливом розчиненої у кі-
нофільмі пропаганди і, бажаної замовнику, інформації. На цей рахунок 
влучно висловився М. Шилер, сказавши, що думати, ніби продукція кіно-
промисловості служить тільки для розваги й не несе ідеологічного наван-
таження, означає свідомо ігнорувати одну з найбільш діючих форм куль-
турного імперіалізму [2]. 

Відомий теоретик марксизму, Л.Д. Троцький у статті «Горілка, церква 
й кінематограф», опублікованій 12 липня 1923 р. у газеті «Правда», відзна-
чаючи, що «кінематограф конкурує, насамперед, із шинком у питанні про 
те, як заповнити 8 вільних годин, конкурує й із церквою», формулював пе-
реваги кіно, яке «розважить, просвітить, вразить уяву» [4]. Слід погодити-
ся з Троцьким, бо кіно насправді є надзвичайно потужним засобом впли-
ву, у першу чергу завдяки своїй доступності й масовості. До того ж, воно є 
засобом формування й утвердження основних культурно-цивілізаційних 
цінностей.

Найвиразніше використання кінематографу у якості ідеологічної зброї 
і провайдера інформації проявляється під час Другої Світової війни й Хо-
лодної війни між США і СРСР. Особливо яскраво така тенденція просте-
жується з боку саме Сполучених Штатів Америки, оскільки однією із при-
чин поразки Радянського Союзу в Холодній війні став програш саме в 
сфері масової культури. Радянська пропагандистська машина не змогла 
створити привабливий віртуальний світ, що був би видовищним, захо-
плюючим, цікавим для масової аудиторії, й одночасно «вірно» інтерпре-
тував світову історію, пропагував радянські цінності й спосіб життя. Гол-
лівуд в свою чергу створив надпотужну пропагандистську машину. Про-
паганда зводить в абсолют певний соціальний уклад, значною мірою його 
при цьому міфологізуючи. 

Про роль фільмів як оповісників ідеалів суспільства неодноразово ви-
словлювалися різні політичні діячі. Дуже типова наступна заява, зробле-
на Стентоном Гріффісом (Stanton Griffis), який після Другої світової війни 
був послом США в чотирьох країнах: «Ви не можете собі уявити, яку важ-
ливу роль грали фільми в моїй роботі. Я анітрошки не збрешу, якщо ска-
жу, що в багатьох випадках домагався кращих результатів за допомогою 
фільмів, а ніж за допомогою дипломатії» [3]. Вперше правлячі кола США 
усвідомили роль кінематографа як потужного інструменту політики ще в 
тридцяті роки ХХ століття, коли був прийнятий так званий «Кодекс Хей-
са» (Hays Code), розроблений Американською Асоціацією Кінокомпаній, 
що діяв до 1966 року. Відповідно до Кодексу, кінематографісти зобов’язані 
були виховувати в глядачах патріотичні почуття, а також пропагувати ви-
сокі моральні принципи, повагу до релігії, закону, традицій, історії США. 
Із вступом США в Другу світову війну виникла потреба в масовій пропа-
ганді політики країн-учасниць антигітлерівської коаліції й викритті кра-
їн фашистського блоку. Великі кіностудії задіяли свій потенціал для ве-
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дення психологічної війни. Достовірно відомо, що у період Другої світо-
вої війни американський кінематограф виконував держзамовлення уряду 
США. Практично всі великі кінокомпанії того часу брали участь у пропа-
гандистській війні проти фашистської Німеччини й лідерів Третього рей-
ха, а також їхніх союзників. Студію «Уолт Дісней» (Walt Disney) у воєнні 
роки в Пентагоні називали «незамінною індустрією» й «головним заводом 
з військового виробництва». Мультфільми з карикатурним зображенням 
японців і гітлерівців були активно використані урядом США для пропа-
гандистських цілей. Ці мультфільми допомагали підняти моральний дух 
населення й солдат, а також виробити негативну установку на ворога.

Наразі ситуація дещо змінилась, пропаганда перестала буди настільки 
відвертою і наочною, як це було в минулому столітті. Проте потреби дер-
жав в формуванні необхідного інформаційного фону як в середині кра-
їн, так і за їх межами, нікуди не ділись. Громадянам і надалі презентують 
«потрібну» реальність, сповнену патріотизмом, загорнуту в кінематогра-
фічну форму. Один із багатьох прикладів – Зимові Олімпійські ігри в Сочі 
(Російська федерація), які відбулися в 2014 році і без того привабили зна-
чну міжнародну увагу в силу багатьох як об’єктивних, так і суб’єктивних 
факторів. Слід відзначити, що напередодні Олімпіади, російський кінема-
тограф підготував щонайменше два художніх кінофільми для власного кі-
норинку, які мали за мету пробудити інтерес до міжнародної події в насе-
лення і зимових видів спорту зокрема, сприяти налагодженню необхідно-
го емоційного фону, підняти дух патріотизму і відчуття поваги і гордості
за країну. Такими фільмами стали «Чемпіони» – збірка з п’яти кіноно-
вел про видатні спортивні досягнення російських спортсменів, і фільм «В 
спорті тільки дівчата» про пригоди друзів-сноубордистів. Якщо у першо-
му фільмі його творці обіцяли глядачам: «патріотичну комедію, в якій пе-
реплітаються любов, зрада, дружба, повага, праця і віра» [7], то інший зні-
мався безпосередньо на курорті «Роза Хутір», де відбувалися олімпійські 
змагання. Таким чином, глядачам демонструвалась кінокартина успішної 
країни, якою можна пишатися: життя покращується, будуються нові до-
роги і міста, ніхто і ніщо не в змозі зупинити процвітання країни. Нага-
даємо, що все це відбувалось на фоні активної анексії українського піво-
строва – Крим. 

Кіно, таким чином, стало містком до ілюзорного світу успішності кра-
їни, продемонстрованої глядачам з широких екранів. Це відбувається за 
декількома причинами. По-перше, кіно є досить гнучким видом мисте-
цтва, здатним швидко реагувати на запити суспільства поза залежністю 
від духовного рівня самих запитів, а по-друге, кіно впливає на емоційну 
сферу свідомості, формуючи чіткі образи, які згодом  замінюють у свідо-
мості старі установки. Інакше кажучи, пропагандистський вплив на люди-
ну відбувається потай, поза його свідомим контролем. Кіно, таким чином, 
активно генерує в уяві глядача ілюзорну картину світу, і найчастіше в мі-
фологізованому вигляді. Відповідно до авторського задуму кіно може до-
вільно створювати у глядача відчуття справедливості й моральної право-
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ти того або іншого персонажа чи події. Крім цього, відмітною рисою кіно 
в цілому, і американського особливо, є стереотипність образів.

Плюс кінематографа ще й у тому, що він є доступним і зрозумілим для 
неписьменного населення, тим самим, стаючи джерелом інформації, що 
вселяє довіру. Таким чином руйнуються бар’єри у сприйнятті інформа-
ції, або ж так званий «knowledge gap effect» – поняття, що у комунікативіс-
тиці позначає нерівний доступ до інформації і знань різними соціальни-
ми групами [1]. 

Владні структури, яким може бути підконтрольна кіноіндустрія, ви-
користовують її на власну користь. Світ повний стереотипів, які часто є 
невигідними для тієї або іншої національності. Ведеться активна бороть-
ба проти подібних негативних подань однієї національності в рамках ма-
сової культури іншої. Відомо, що японці, приміром, купували акції голлі-
вудських компаній, щоб впливати на те, як будуть виглядати в американ-
ських фільмах японці. Наразі ж, вихідці з країни чотирьох тисяч остро-
вів володіють переважною більшістю акцій таких «монстрів» світової кі-
ноіндустрії, як «Columbia Pictures» і «Disney» [6]. Аналогічно намагаєть-
ся впливати на західні кінематографічні уявлення й арабський світ. При-
міром, у липні 1993 р. відбулася зустріч між арабо-американцями й студі-
єю Діснея, у результаті чого були вилучені деякі образливі пасажі з пісень 
фільму «Аладін» [5]. 

Виходячи з вищезазначеного, констатуємо, що кінематограф – пер-
спективний канал комунікації для розповсюдження інформації, зокрема 
пропагандистського або ідеологічного характеру. Виявляється, що дуже 
просто непомітно для глядача розчинити подібного роду контент у кіно-
стрічці. На наш погляд, справа у тому, що людина сприймає кіно лояльні-
ше у порівнянні із, наприклад, радіо, яке однозначно може слугувати іде-
ям пропаганди. Кіно ж, натомість, залишається для глядача в першу чер-
гу мистецтвом й одночасно великим розважальним атракціоном. Навіть, 
якщо показані жахливі речі чи правдиві факти документальної зйомки 
або ідеологічно заряджені сюжети, для глядацької аудиторії це все одно 
художній витвір, який є породженням мистецтва, а отже не сприймаєть-
ся з різким негативом. Дотепер у свідомості масового глядача не склалось 
сприйняття кінематографу як потенційного і небезпечного інструменту 
контролю за суспільством, створення потрібного інформаційного поля 
всередині нього.
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ФРАНЦУЗЬКІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

ЯК СПОСІБ ШПІОНАЖУ В АРАБСЬКОМУ РЕГІОНІ
Соціальні мережі є одним із різновидів комунікації, залежно від цілей 

їхнього створення. Окрім звичайного обміну інформацією, соціальні ме-
режі використовують не тільки приватні особи, установи, а і державні ін-
ститути з метою поширення необхідної інформації чи дезінформації, ве-
дення інформаційної війни, пропаганди, шпіонажу та інших способів до-
сягнення внутрішніх чи зовнішніх цілей держави. 

Події останніх декількох років демонструють нестабільність араб-
ського світу, їхнє прагнення вийти з тіні великих країн. Це бажання є на-
слідком об’єднуючих процесів, створення й активізації панарабських ру-
хів, проявів солідарності у зовнішній політиці арабських країн. Збере-
ження впливу в арабському регіоні є одним із стратегічних завдань зо-
внішньої політики Франції. Підтримка опозиційних сил під час «Араб-
ської весни», військові операції в Малі, Лівії, Кот-д’Івуарі не дають Фран-
ції очікуваного результату –впливу та контролю в регіоні. Як один із спо-
собів збору інформації Франція використовує вірусні програми націле-
ні на країни арабського світу. У березні 2014 року французька газета «Le 
Monde» опублікувала підозри Канадського агентства з безпеки комуніка-
цій (CSEC) щодо використання Францією кібершпигунських програм під 
час операції«Snowglobe» у 2009 році. Ця інформація була опублікована на 
основі документів Е. Сноудена, переданих для CSEC[10]. У січні 2015 року 
про це написало німецьке видання Der Spiegel [7]. 

В цілому властивості шпигунського вірусу «Babar» дозволяють фран-
цузьким спецслужбам контролювати проходження інформації по таких 
порталах соціальних мереж, як Skype, Yahoo Messenger і MSN. У докумен-
ті Центру безпеки комунікацій (CSЕ) визначено «внутрішнє ім’я» віру-
су як «Babar» – герой французького мультиплікаційного серіалу «Слоне-
ня Бабар». Подібно цьому персонажу з великими вухами і довгим хобо-
том, він слухає всі голосові повідомлення користувачів соціальної мережі, 
може підключатися до мікрофонів і динаміків будь-якого комп’ютера для 
прослуховування приміщень і знімання шпигунської інформації, зняття 
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інформації з клавіатури чи екрану комп’ютера. Дослідники вважають та-
кож, що програми написані французькою мовою, а їхні сервери розміще-
ні на франкомовних сайтах [1, 6]. 

Окрім канадських спецслужб, про французьке походження програм 
заявили німецька кампанія GDataSoftwareAG і американська кампа-
нія CyphortLabs. На їхню думку, спершу «Babar» запустили для контро-
лю іранської ядерної програми, але невдовзі французькі спецслужби по-
чали використовувати цей вірус для отримання шпигунської інформації 
в інших країнах [1]. ІТ-експерт П. Раскагнерес і науковий співробітник 
CyphortLabs М. Маршалек порівняли копії вірусу «Babar» і «EvilBunny» і 
знайшли багато спільного, у тому числі ознаки комп’ютерного коду, тех-
ніку маскування і спосіб зараження. На основі досліджень, вчені зроби-
ли припущення, що «Evil Bunny» є першою версією  програми «Babar» 
[10]. Крім того, обидві програми містять друкарську помилку в рядку 
агента користувача і однаковий метод для виявлення антивірусних рі-
шень, які встановлені на зараженій машині [8]. Аналіз дослідників без-
пеки вивів на французькі спецслужби, позаяк трояни використовували 
одні і ті ж C&C-сервери, а також аналогічним чином вбудовувалися в про-
цеси Windows [5]. Міжнародні експерти вважають, що до розробки «Evil 
Bunny» і «Babar» причетні багато молодих програмістів і хакерів, яких за-
просили на роботу в штаб-квартиру Генерального директорату зовніш-
ньої безпеки (DGSE) [1]. 

Науковці назвали групу програм-шпигунів «Скотний двір». Дослі-
дження підтвердили, що ферма тварин породила «Bunny» і «Cаsper», а та-
кож свідчать про наявність нових вірусних програм: «Dino», «Tafacalou» і 
«NBot». Жертвами вірусів стають державні та військові структури, гума-
нітарні організації, засоби масової інформації [9]. Починаючи з 2014 року 
сліди центрів управління були виявлені на серверах хостингу веб-сайтів 
Алжиру, Туреччини, Єгипту, Ірану та Франції. На думку Є. Касперського, 
програма «Tafacalou» була спрямована на комп’ютери Сирії, Ірану і Ма-
лайзії. Кількість заражених машин підтверджує, що програма створена не 
для масового ураження, а для цілеспрямованих операцій [11]. В Ірані ві-
рус орієнтований на університети, Міністерство закордонних справ, Ор-
ганізацію з атомної енергії, дочірню державну телекомунікаційну кампа-
нію [8].

У квітні 2014 року слід вірусу «Cаsper» був знайдений на офіційному 
сайті уряду Сирії. На думку експерта «Eset» Д. Кальве, він є модернізова-
ною версією Babar і дістав назву від своїх властивостей. Подібно анімацій-
ному персонажу-привиду Cаsper непомітно збирає необхідну інформацію 
і відправляє її своєму власнику. За необхідності він здатний до самозни-
щення, виявляти присутні антивірусні програми і приймати захисні захо-
ди. Засновників вірусу відносять до потужної організації, яка здатна про-
водити операції високого рівня і мають зацікавленість до інформації гео-
політичного спрямування [2]. 
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Зважаючи на постійну увагу світової громадськості до Ірану, Фран-
ція прагне зберегти місце геополітичного гравця та отримати дивіден-
ди у вигляді союзника в процесі домовленостей щодо мирного характеру 
іранської ядерної програми. Секретні служби Франції зацікавлені в іран-
ських цілях, які пов’язані з різними рівнями ядерних технологій, в розроб-
ці яких задіяні Університет науки і технології, Організація з ядерної енер-
гії, Організація з наукових досліджень в галузі технічних наук при уні-
верситеті Імам-Хусейна в Тегерані і університет Малек-Аштар в Тегера-
ні. Всі установи перебувають під суворим контролем служб безпеки Іра-
ну. Отримання достатньої кількості конфіденційної інформації дозволить 
Франції почати перемовини зі Сполученими Штатами, Великобританією, 
Німеччиною чи Ізраїлем щодо цінної інформації [5]. 

Варто зазначити, що комп’ютерне шпигунство є серйозним порушен-
ням правил юрисдикції французьких спецслужб. Єдина служба, яка може 
проводити подібні операції є Генеральний директорат зовнішньої без-
пеки Франції. Разом з іншими відповідними організаціями Директорат 
здійснює пошук та використовує інформацію, що відноситься до безпеки 
Франції, а також виявляє й запобігає шпигунській діяльності за межами 
національної території, що спрямована проти інтересів Франції [3]. Ди-
ректорат складається з секторів, які закріплені за конкретними географіч-
ними районами або за питаннями прикордонної безпеки: арабський світ, 
Африка, Європа, Азія, Америка, приріст населення, тероризм, організова-
на злочинність, контршпигунство [4]. В розробці програм часто підозрю-
ють Генеральний директорат внутрішньої безпеки (DCRI), хоча зовнішня 
розвідка це завжди заперечувала.

Офіційного підтвердження чи спростування публікацій ЗМІ та заяв 
програмістів французька сторона не надала і ніяк не відреагувала. При-
четність Франції до розробки вірусних програм є результатом досліджень 
американських, канадських та німецьких кампаній з безпеки. Разом з тим, 
достеменних доказів причетності Франції до вірусних програм надано не 
було. Кібершпигунство – один з напрямків інформаційних війн. З розви-
тком Інтернет-технологій та інформаційного суспільства, інформаційна 
безпека стає на один щабель з іншими напрямками у зовнішній політиці 
держави. Надані результати досліджень свідчать про те, що держави від-
ходять від силових методів боротьби і ми є свідками зародження інфор-
маційних війн. 
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РОЛЬ ПРОПАГАНДИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙН
на початку ХХІ ст.: ВИМІР ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Сьогодні, у добу стрімкого розвитку інформаційних технологій, засо-
би масової інформації мають надзвичайно велике значення з точки зору 
впливу на суспільство, створення позитивного/негативного образу тої чи 
іншої людини, партії, країни та продовжують стрімко розвиватись, вико-
ристовуючись як потужний елемент так званої «м’якої сили» та діючи ча-
сом набагато потужніше, ніж будь-які силові дії.

Говорячи про впливовість інформаційних технологій, варто зазна-
чити, що одним із найпотужніших та широко розповсюджених засобів 
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впливу таких технологій є пропаганда. Згідно до академічного тлумачно-
го словника пропагандою є поширення і постійне, глибоке та детальне 
роз’яснення яких-небудь ідей, поглядів, знань; ідейний вплив на широкі 
маси або певні групи людей, що носить політичний або релігійний харак-
тер; система засобів масового поширення ідей, поглядів і т. ін.[1]. 

У Турецькій Республіці використання такого засобу впливу як пропа-
ганда є сьогодні досить поширеним як в межах країни, так і в межах розпо-
всюдження впливу за кордоном. З точки зору розповсюдження пропаган-
ди в Туреччині йде боротьба між правлячою партією Справедливості та 
розвитку (AKP) та більш слабкою опозицією, найбільш яскравими пред-
ставниками якої є Народна Республіканська Партія (CHP) та Партія На-
ціоналістичного Руху (MHP). Та значно потужнішим є протистояння вла-
ди, зокрема партії Справедливості та розвитку, і так званої «паралельної 
структури» – руху Фетхуллаха Гюлена. Вказане протистояння віднайшло 
відображення в західних ЗМІ, зокрема у виданнях «Guardian», «Financial 
Times», «Times», «Frankfurter Allgemeine Zeitung» та «Tageszeitung», де рух 
Фетхуллаха Гюлена розцінюється як «держава в державі», а саме проти-
стояння – як можлива «політична нестабільність» [14].

Якщо в протистоянні «правляча партія – опозиція» перевага відда-
ється «білій» пропаганді, то в протистоянні «правляча партія – «паралель-
на структура» обидві сторони звинувачують один одного у використан-
ні «чорної» пропаганди [7, 9]. В якості одних з найбільш резонансних при-
кладів «чорної пропаганди» в ЗМІ подаються розпочаті ще в 2013 році 
скандал щодо хабарництва у владних структурах та скандал щодо на-
паду на дитину та жінку з покритою головою в р-ні Кабаташ м. Стам-
булу, що залишаються актуальними до сьогодні та де перший скандал 
розцінюється як пряма пропаганда «паралельної структури», а остан-
ній – як пропаганда, організована правлячою партією [9, 17, 18]. Як за-
значають експерти, для розповсюдження пропаганди у період політич-
них кампаній перед виборами партіями використовуються такі ЗМІ, як 
газети, журнали, телебачення, прямий ефір [13]. Згідно до аналізу, про-
веденого Центром збору та обліку інформації ЗМІ, найбільше публіка-
цій, замовлених Партією Справедливості та Розвитку, є у таких видан-
нях як «Поста», «Сабах», «Хюррієт», «Міллієт», «Йєні Асир», «Тюркіє Га-
зетесі», «Стар», «Акшам», «Йєні Шафак», «Гюнеш; Народною Республікан-
ською Партією - «Поста»,«Хюррієт»,«Міллієт», «Заман», «Хабер Тюрк», 
«Сабах», «Джумхурієт», «Ватан», «Бугюн», «Агос»; Партією Націоналіс-
тичного Руху – «Ортадогу», «Заман», Поста», «Хюррієт», «Сабах», «Хабер 
Тюрк»,«Міллієт»,«Анаюрт», «Тараф», «Акшам»[11]*.

Використання та розповсюдження пропаганди в Туреччині тісно 
пов’язане з проблемою непрозорості та обмеження свободи вітчизняних 
ЗМІ. Частина з них належать до ЗМІ, наближених до правлячої партії, час-
тина з них є засобами впливу «паралельної структури». Серед ЗМІ, набли-

* Порядок видань викладено тут за частотою публікацій.
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жених до правлячої партії, виділяють групу «Стар Медіа», Канал 24, газе-
ти «Акшам» та «Гюнеш» [5]; до одного з найвідоміших засобів масової ін-
формації «паралельної структури» відносять газету «Заман», видавничу 
групу «Саманйолу» [7, 17]. Також як результат непрозорості та обмежен-
ня свободи вітчизняних ЗМІ в останні роки в якості альтернативи потуж-
ного розвитку набуло становлення та використання соціальних медіа, се-
ред яких за найбільшим ступенем впливу виділяють «Twitter», «Youtube», 
та «Facebook»[6]. Для боротьби з пропагандою та здійснення моніторингу 
ЗМІ в країні діють дві головні структури: Головне Управління Преси, Пу-
блікацій та Інформації та Центр збору та обліку інформації ЗМІ, що здій-
снюють свою діяльність як в країні, так і за її межами[11, 15]. Крім цього 
прем’єр-міністром Туреччини Р.Т. Ердоганом в останні роки застосовува-
лись такі міри, як тимчасова заборона на користування соціальними ме-
режами «Twitter» та «Youtube», затримання поліцією низки журналістів та 
письменників зі звинуваченням їх у розповсюдженні пропаганди проти 
Туреччини та підтримці «паралельної структури» [8].

Крім широкого впливу ЗМІ у ХХІ столітті значного розвитку набу-
ло також використання публічної дипломатії, впливовими інструмента-
ми якої є в тому числі ЗМІ, неурядові структури тощо. Згідно до термі-
нології – це такий процес комунікації, що використовується будь-яким 
урядом з метою донести до інших народів разом зі своїми національни-
ми принципами та ідеалами, настановами та культурою свої національ-
ні цілі та актуальні політичні завдання [4]; комплекс заходів, спрямова-
них на здійснення впливу на політику іноземної держав шляхом впливу 
на принципи та погляди іноземних громадян, що здійснюється неурядо-
вими структурами. Публічна дипломатія направлена на створення при-
хильного образу держави за кордоном, на підвищення її репутації, на кра-
ще розуміння дій держави світовим суспільством[2]. В Туреччині інстру-
менти публічної дипломатії представлені Інститутом Публічної Диплома-
тії, частково такі ж функції виконує Головне Управління Преси, Публіка-
цій та Інформації. Основними завданнями Головного Управління Преси, 
Публікацій та Інформації є моніторинг іноземних ЗМІ, переклади, зміц-
нення зв’язків з іноземними ЗМІ, прес-секретаріат та консультації дер-
жавних установ за кордоном (аташат тощо) [11, 15]. Варто відзначити та-
кож вплив неурядових організацій, таких як ТІКА (Турецьке Агентство 
зі співпраці та розвитку) та Фонду Юнуса Емре, напрямком діяльності 
яких є культурно-освітня діяльність за кордоном [12, 16]. Значного впли-
ву за кордоном набула і створена Фетхуллахом Гюленом Платформа «Діа-
лог Євразія» - міжнародна громадянська організація, що також займаєть-
ся науковою та освітньої-культурною діяльністю, яка є забороненою в Ту-
реччині [3].

Таким чином, аналізуючи використання пропаганди як засобу впливу 
у вимірі Турецької Республіки варто відзначити наступне: в межах країни
пропаганда використовується як універсальний засіб боротьби за владу, 
що відбувається як у період передвиборних політичних кампаній, так і 
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після їх завершення, різниця полягає лише у меті використання та видах 
використовуваних засобів; у вимірі Турецької Республіки термін «пропа-
ганда» тісно йде пліч-о-пліч з проблемою непрозорості та обмеження сво-
боди ЗМІ, впливу на них зацікавленими структурами; використання про-
паганди відбувається як в межах країни, так і за її кордонами і, хоча саме 
поняття публічної дипломатії не має на меті розповсюдження пропаган-
ди, межа між створенням сприятливого образу країни за кордоном, взає-
модією з іншими суспільствами та пропагандистськими діями є дуже тон-
кою.
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УДК: 070:323.23          © Уляна Сахновська
НОВА РОЛЬ ЗМІ У ГІБРИДНИХ ВІЙНАХ початку ХХІ століття
Початок ХХІ століття характеризується досі не баченими тенденціями: 

«звична» для нас війна старого типу, пройшовши етап «холодної війни», 
переродилась у новий тип – гібридну війну. «Холодна війна» створювала 
напруження мирної войовничості (або войовничого миру). Ця рівновага, 
яка спиралася на страх, гарантувала певну стабільність у центрі системи, 
проте дозволяла і навіть заохочувала локальні «гарячі» війни на перифе-
рії (В’єтнам, Близький Схід, Африка та ін.). Фактично, «холодна війна» за-
безпечувала мир першому і другому світу ціною певних ендемічних війн 
у третьому світі.

З розпадом радянської імперії зникли підстави для «холодної війни», 
на передній план вийшли війни третього світу, які ніколи не припиня-
лись. Першою війною абсолютно нового типу стала війна у Перській за-
тоці між Іраком та коаліцією з 28 країн на чолі зі США. У чому ж поляга-
ла її новизна? 

По-перше, у війні нового типу складно зрозуміти, хто твій безпосеред-
ній ворог і де ворожа територія (багато мільйонів проіракськи налашто-
ваних мусульман проживали у країнах антиіракської коаліції).

По-друге, гібридна війна не фронтальна в силу самої природи наддер-
жавного капіталізму. На правійнах наживались військові заводи конф-
ронтуючих країн. А на сучасній війні наживаються міжнаціональні кор-
порації, які мають свої інтереси по обидві сторони барикад.

По-третє, виявилася нова специфічна логіка масової інформації. За 
час війни у Затоці вперше склалась ситуація, яка стала типовою: західні 
мас-медіа стали рупором антивоєнної пропаганди, спрямованої не лише 
західними пацифістами, але й послами і журналістами із арабських дер-
жав, що симпатизували Саддаму. В умовах конфлікту, коли метою політи-
ки воєнного часу є припинення ворожої пропаганди будь-якими засоба-
ми, ЗМІ регулярно давали мікрофон противнику. Слухаючи його, грома-
дяни воюючих країн ставали менш лояльними до своїх урядів. Інформа-
ція не тільки підривала моральну єдність і віру населення в цілі війни, але 
й викликала співчуття до загиблих противників. Війна у Перській затоці 
стала першою війною, в ході якої населення воюючої сторони співчувало 
своїм суперникам. 

У цьому контексті варто згадати приклад американського військового 
журналіста NBC Пітера Арнетта, який висловив свою оцінку військової 
стратегії США в ефірі іракського телебачення: «Військовий план амери-
канців провалився». У попередніх війнах співвітчизника, який сприяв во-
рогу, чекало ув’язнення або страта. Красномовною є нова реальність: Пі-
тера Арнетта всього лише звільнили з NBC, проте у той же день йому за-
пропонували роботу у британській газеті Daily Mirror [2, c.29].

Отже, у неовійні сучасні комунікаційні системи допускають ворога у 
свій «дім». Саме за часів війни у Перській затоці світ зрозумів, що нові 
технології зв’язку та поширення масової інформації неможливо зупини-
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ти. Жоден диктатор не спроможний зупинити світовий потік комунікації, 
він розповсюджується по таким технологічним міні-інфраструктурам, без 
яких і сам диктатор не зможе себе реалізувати. Потік комунікації тепер 
виконує  функцію, яку у традиційних війнах виконували секретні служби: 
нейтралізує розрахунок на випередження. Таким чином, неовійна узако-
нює всіх «шпигунів» і допускає навіть певне братання з ворогом.

По-четверте, під час війни у Затоці сформувалися два нові принци-
пи: 1) неприпустимою є смерть ні одного з «наших»; 2) бажано знищува-
ти якомога менше ворогів. Нормальною метою війни старого типу було 
винищення якомога більшої кількості ворогів, у той же час закономірною 
була втрата великої кількості «своїх». Смерть воїнів-співвітчизників ство-
рювала культ слави полеглих героїв, а смерть дегуманізованих супротив-
ників сприймалась  як свято. Тепер же втрата кожного співвітчизника або 
кожен збитий військовий літак західних сил сприймались як трагедія. На 
екранах телевізорів показували полонених, які озвучували пропаганди-
стські лозунги ворога, щоб врятувати власне життя. За логікою війни ста-
рого типу, полонені патріоти повинні мовчати і під тортурами, а ті, що 
говорять, піддаються загальному осуду. Проте тепер глядачі їм співпере-
живали, симпатизували, висловлювали солідарність, підтримували їх дії 
– все заради спасіння життя.

Таким чином, війна перетворилась на певний шедевр мас-медійності, 
за яким спостерігав увесь світ. Французький філософ Жан Бодріяр, нази-
ваючи війну в Затоці мертвою війною або не-війною, заявив, що війн в 
дійсності взагалі не було, вони були лише в телевізорі [1, c. 136].

Говорячи про особливу роль ЗМІ у сучасних військових конфліктах, 
необхідно згадати війну в Афганістані. 11 вересня ознаменувало не по-
чаток афганської війни, а конфронтацію між західним світом, особливо 
США, та ісламським тероризмом, яка триває до сьогоднішнього дня. Якщо 
ж вважати 11 вересня початком війни нового типу, то очевидним стає її 
новий етап: повна відміна фронтальності. У випадку міжнародного теро-
ризму сила ворога полягає у тому, що він залишається невпізнаним, мас-
медіа не можуть висвітлювати його життя, як Пітер Арнетт висвітлював 
життя Багдаду під час іракської війни. Крім того, в рядах потенційних во-
рогів перебувають не лише етнічно чужорідні елементи, але й співвітчиз-
ники.

Іншу роль відіграли ЗМІ, які в попередніх неовійнах лише озвучува-
ли думку противника. 11 вересня вони допомогли бен Ладену розгорну-
ти «найбільший спектакль» у світі, наочно продемонструвавши крах го-
ловних символів влади Заходу. Враховуючи, що метою бен Ладена було 
якраз нанесення удару по світовій суспільній думці за допомогою жах-
ливої картинки, ЗМІ стали йому сприяти і розмножувати цю картинку, 
посилюючи її жахливість спотвореним силуетом Манхеттена, відчайдуш-
ними розкопками рятівників, наляканими людьми. Кожного дня протя-
гом місяця ЗМІ показували образи, створені Усамою, і прагнули того, чого 
хотів Усама: щоб всі, без винятку, побачили ці образи, щоб західні люди 
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від цих зображень розгубились, а фундаменталісти, прибічники Усами – 
утвердились у своїй правоті. Таким чином, мас-медіа, засуджуючи бен Ла-
дена, виступили його надійним союзником і допомогли йому виграти пер-
ший раунд [2, c. 39].

Зазнали невдачі також намагання цензурувати повідомлення бен Ла-
дена, які він надсилав через Аль-Джазіру. Світова інформаційна мережа 
виявилась могутнішою, ніж Пентагон. Таким чином, утвердився один з 
основних принципів неовійни: ворог говорить з тобою у твоєму власному 
домі. Це дійсно стало реальністю у всіх конфліктах початку ХХІ століття.
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