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ВСТУПНЕ СЛОВО
Матеріали Другої за рахунком науково-практичної конференції, яка відбулася у Чернівецькому національному університеті у
травні 2016 року присвячена дослідженню новітніх комунікаційних практик в Україні та за її межами.
У центрі уваги дослідників знаходяться актуальні питання формування стратегічних комунікацій на глобальному рівні, а також у
субрегіональному аспекті. Зокрема учасники проаналізували активність соціальних медіа та їх вплив на сучасні суспільно-політичні
процеси як в Україні , так і в державах ЄС.
В умовах «гібридної війни», розгорнутої на Сході України, досить велика частка доповідей присвячена питанням інформаційної
безпеки у контексті зростання загроз і викликів для національної
безпеки в Україні та сусідніх з нею держав Центральної та Східної
Європи.
Отже, маємо нагоду у простому політичному дискурсі критично переосмислити засади сучасної інформаційної політики в нашій державі, щоби поступово, долаючи стереотипи й консервативні підходи, обмежуючи можливості маніпулювання свідомістю з
метою розширення комунікативного поля для дієвої участі демократично налаштованих сучасників.

Володимир Фісанов
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ЧИ ВАРТО ПОСИЛЮВАТИ КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ
В УМОВАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ: ІНФОРМАЦІЙНІ ВИМІРИ
Світ сьогодні знову на роздоріжжі. Здавалось після завершення холодної війни Західна ліберальна цивілізація переможно крокуватиме Земною кулею. Однак реальність виявилася значно складнішою й непередбачуваною. Демократія, тріумф якої так довго очікували, виявилася перед
обличчям нових, іноді несподіваних викликів. Одним з таких викликів є
постання неліберальної демократії. Цю сучасну тенденцію суспільнополітичного розвитку ґрунтовно дослідив у своїй книзі «Майбутнє свободи: неліберальна демократія» американський дослідник Фарід Закарія. На
його думку, нещодавно саме Росія дала один з яскравих прикладів гібридного режиму, де були «змішані виборність та авторитаризм» й уособленням його у 90-і був президент Б. Єльцин. І в наш час багато хто в Азії, Латинській Америці і навіть у Центральній Європі віддає перевагу (і на політичному рівні, і в громадській думці) моделі авторитарних і неліберальних лідерських режимів. Досить часто на глобальному й регіональному
рівні такі квазідемократичні режими намагаються нав’язувати власне бачення міжнародної ситуації, надаючи йому досить потужний та експертний супровід.
У цьому контексті постає проблема не тільки вироблення прийнятної
тактики інформаційної протидії подібним зусиллям на державному рівні, а розробки особистісної стратегії «критичного осмислення» та протистояння як довготривалому інформаційному впливу, так і асиметричним,
миттєвим інформаційним атакам.
На нашу думку, незважаючи на те, що у багатьох державах Європи сьогодні піднімається «консервативна хвиля» ідеалізації минулого, причому
не завжди позитивного (зокрема пов’язаного із правими диктатурами 2050-х років ХХ століття), слід віддавати перевагу думкам і справам сьогодення. Історичне минуле для політиків і громадської думки має бути лише
певним фоном, на якому розгортається дієва робота демократично налаштованих сучасників – робота, зокрема і в інформаційному просторі, яка
не дасть можливості авторитарним тенденціям стати домінуючими у середньостроковій перспективі.
У зв’язку із цим постає нагальна потреба звернутися до пов’язаного
із наукою логіки критичного мислення, яке має формуватися не тільки у
школі, чи на студентській лаві, а й відповідальними журналістами і ЗМК,
яких не так вже і багато в Україні. Уміння критичного мислення має непересічне значення для підготовки управлінців, менеджерів, педагогів, журналістів та науковців. Тут пошлюся на дуже важливий посібник «Критичне мислення» (2008), автором якого є харківський вчений Олександр Володимирович Тягло. Критику, як зазначає дослідник, довгий час вважали
чимсь другорядним, навіть тимчасовим, таким, що колись втратить свій

сенс завдяки відкриттю «абсолютної зброї» пізнання, що в кінцевому рахунку приводитиме до вирішення будь-якої логічної задачі. Однак винахід подібної зброї недосяжний, як до прикладу, еліксир вічної молодості.
Критичне мислення спроможне допомогти кожній людині у протистоянні із випадковою оманою або навмисною брехнею, переконливо спростувати їх, відшукати й захистити істину [ 1, c.14].
На жаль, у суспільстві, завдячуючи ЗМІ, досить часто формується індустрія масової культури, для якої притаманні стандартність, стереотипи,
консерватизм, лицемірство та маніпулювання свідомістю. Тим більше, що
з самого дитинства критичне ставлення до дійсності блокується «груповим мисленням», яке формується різними формальними й неформальними спілками, товариствами й організаціями, де можлива повна «абсорбація її індивідуальності», тобто елементу особливого з позицій розуму [2,
c.130].
Однак слід ще згадати про одну певну небезпеку суспільної свідомості фактично кожної особистості: в більшості випадків кожна людина має
справу з досить догматичними, власними поглядами на ті чи інші речі, які
складалися під впливом також стереотипних уявлень, нав’язаних ззовні.
Саме сприяє авторитарним, антидемократичним поглядам багатьох із нас.
Відомий сучасний мислитель Лешек Колаковський парадоксально зауважив, що у ХХ ст. були такі часи, коли дехто з науковців і дослідників, будучи упевненим що саме ним досягнута вища раціональна мудрість, насправді лише називав власну сліпоту «наукою» [3, c.61]. Тим більше, сьогодні зростає небезпека того, що кожен з нас може ментально «сповзти»
до догматики в умовах хаосу, коли суспільне буття само по собі потрапляє у вир карколомних змін, непевності, нездатності індивідуума дати
відповідь на безліч суспільно значимих й особистісних питань. А у сфері
формування громадської думки й діяльності / бездіяльності ЗМК, ілюзорності політичного постає, говорячи словами Жана Бодріяра, у весь зріст
«проблема пародії, гіперсимуляції або агресивної симуляції» [4, c.32].
Отже, що ж у цій неоднозначній ситуації є критично важливим для
формування критичного мислення в умовах інформаційних викликів, з
якими стикається сьогодні українське суспільство.
По-перше, це підвищення значення й статусності високого інтелекту особи, його здібностей. Адже найважливішим цей чинник для досягнення людиною високого соціального становища у 2012 р. вважало лише
33,4% опитаних респондентів. І це, на нашу думку, вкрай малий показник.
А, до прикладу, фактор готовності допомагати людям вважали важливим
лише близько 14% опитаних [5, c.138]. Зокрема В.К. Врублевський пише
про необхідність інтелектуалізації соціальних середовищ (логосфери), в
яких мають «працювати і жити люди разом з інтелектуальними машинами (системами)» [6,с.101].
По-друге, це необхідність формування артикульованого критичного
мислення у межах більш широкої логічної рефлексії кожної особистості.
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По-третє, актуальним залишається завдання утворення інформаційного поля особистості, в якому сам індивідуум, спираючись на суспільну підтримку, спроможний буде захистити особисту свідомість від відвертих та скрито-маніпулятивних інформаційно-пропагандистських атак
з якого б боку вони не виникали. Наведу тут слова відомого експерта із
зовнішньополітичних питань Анатолія Феодосійовича Гуцала, який ще у
2011 році передбачав, говорячи про проблеми національної безпеки і війни, що останні будуть відбуватимуться насамперед у сфері свідомості.
Думаю, що «ми повинні в ці війни вступати», і в Стратегії нацбезпеки має
бути певний елемент, спрямований на те, щоб формувати необхідний рівень «свідомості, підходів, розуміння ситуації, а також смислове поле, в
якому повинні жити політики, які повинні вирішувати завдання не цього
часу і не цього дня, а питання майбутнього» [7, c.53].
Насамкінець, необхідне формування сучасного мислення кожного
українського громадянина, який би не знаходився під впливом досить
часто спотворених і контрпродуктивних міфів минулого, а мислив і вирішував нагальні потреби сьогодення.
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ «СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ»
У США: ДО ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ
За останні роки концепт «стратегічні комунікації» як форма протидії ворожим інформаційним компаніям та як елемент інформаційного супроводу власних дій, стає все домінуючим в межах глобальної дискусії
щодо ролі інформаційних потоків в сучасних інформаційних протистояннях. Незважаючи на значну кількість досліджень, на використання цього поняття в офіційних політичних документах (передусім тих, що фор-

мують політику в сфері безпеки і оборони), глибинного розуміння та однозначності у його трактуванні все ще не вистачає. Водночас сам термін
з’явився в США і там же найбільш ґрунтовно досліджується. Розуміння
того, як термін виник і які саме змісти фахівці з США вкладають в його
сутність дозволять і українській стороні більш докладно звернутись до
тематики стратегічних комунікацій.
Поняття «стратегічні комунікації», принаймні у американській військовій думці та практиці, пройшли довгий період осмислення, по різному визначаючись на різних етапах. Наприклад, згадки про поняття «стратегічні комунікації» можна віднайти ще в дослідницьких документах US
Army College 1966 року [12], хоча сам термін зустрічався ще раніше. Щоправда тоді мова йшла про «стратегічні комунікації» в контексті забезпечення стратегічного рівню зв’язку під час масштабних військових конфліктів (в т.ч. – ядерних). Цікаво, що ще в 2002-2003 роках практика саме
такого використання терміну «стратегічні комунікації» зберігалась у американській армії (наприклад – [13]) хоча дискусії та перші державні організаційні рішення де цей термін розуміється в сучасному трактуванні
вже відбулись.
З точки зору системної уваги уряду США (а передусім – Збройних Сил
США) до проблеми «стратегічних комунікацій», то до певної міри складно
визначити точний період, коли така увага перейшла з категорії ситуативної, до системної (хоча окремі дослідники [2] прямо кажуть про 2001 рік
як початок дискусії і про 2002-2004 роки як етап виходу проблематики на
системний рівень). Водночас, безумовно, в цьому процесі дійсно важливу
роль зіграла Оборонна наукова рада Міністерства оборони США1, а також
її оперативні групи. У жовтні 2001 року з’являється звіт однієї з таких оперативних груп, присвячений питанню «Управління інформаційним розповсюдженням» (Managed Information Dissemination) [9].
Автори звіту декілька разів вживають поняття «стратегічні комунікації» (подекуди замінюючи його «стратегічним інформаційним розповсюдженням») вказуючи, що саме стратегічне інформаційне розповсюдження може формувати «порядок денний та створювати контекст, що сприятиме досягненню політичних, економічних та військових цілей». При цьому це стратегічне інформаційне розповсюдження має бути чітко орієнтоване на цільові аудиторії, а месиджи та продукти мають бути максимально на них орієнтовані. В тому числі – враховуючи і культурні особливості цільових аудиторій.

Оборонна наукова рада (Defense Science Board) була заснована у 1956
році у відповідь на рекомендації Комісії Гувера: «Помічник Міністра оборони
(дослідження та розвиток ) має призначити постійний комітет, що звітується
безпосередньо йому, з числа видатних фундаментальних та прикладних вчених.
Цей комітет буде періодично обговорювати потреби та можливості наявних
наукових знань для [створення] радикально нових систем озброєнь».
1
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Вже в 2004 році Оборонна наукова рада Міністерства оборони США
підготувала новий звіт в якому чітко артикулюється термін «стратегічні комунікації» – «Заключний звіт Оперативної групи Оборонної наукової ради зі стратегічних комунікацій» [10]. В ньому «стратегічні комунікації» це «багатоманіття інструментів, що використовуються державою для
генерування розуміння глобальних відносин та культур, залучення в діалог ідей між людьми та інституціями, консультування осіб, що приймають рішення, дипломатів та військових лідерів щодо того, які наслідки для
суспільної думки будуть мати політичні рішення та впливу на відношення та поведінку за допомогою комутативних стратегій» [Там само, с. 19].
Останній звіт Оперативної групи Оборонної наукової ради зі стратегічних комунікацій відноситься до 2008 року [11]. В ньому загалом констатується, що за 4 роки, які минули з моменту попереднього звіту ситуація із стратегічними комунікаціями в державних структурах значно покращилась.
Сьогодні, в США визначення «стратегічних комунікацій» закріплено в «Словнику військових та пов’язаних термінів» Міністерства оборони США: «сфокусовані Урядом США зусилля на розуміння та залучення (engage) ключових аудиторій до створення, посилення чи збереження
сприятливих умов для просування інтересів, політик та цілей Уряду США
через використання скоординованих програм, планів, тем, месиджів (повідомлень) та продуктів синхронізованих з діями всіх інструментів національної могутності» [3, с.226]. Водночас К.Пол пропонує користуватись
іншим поняттям: «координовані дії, месиджі, зображення та інші форми
сигналів або участі, що призначені інформувати, впливати чи переконувати цільові аудиторії (selected audiences) у підтримці національних цілей»
[7, с. 3]. Дж.Фарвел (James Farwell), автор книги «Переконання та сила:
мистецтво стратегічних комунікацій» пропонує під стратегічними комунікаціями розуміти «використання слів, дій, зображень чи символів для
впливу на поведінку та думки цільової аудиторії для формування їх поведінки з метою просування інтересів чи політик, або для досягнення поставлених цілей» [наводиться за 1].
І це не єдині визначення «стратегічних комунікацій», що циркулюють
в офіційних та наукових джерелах США. В межах дослідження [7] було зібрано (і це – станом на 2011 рік – вочевидь сьогодні їх стало ще більше) 6
різних визначень «стратегічних комунікацій» в офіційних документах та
14 – у науковій літературі.
Водночас певна єдність серед дослідників спостерігається навколо
того, що все ж є «незаперечним ядром» стратегічних комунікацій. Хоча в
різних джерелах (наприклад, [7], [6] або [5]) ці тези викладаються в різному порядку та з різними коментарями/уточненнями, однак загалом вони
зводяться до наступного:
1. Інформування, вплив та переконування (в середині держави, іноземних аудиторій, незгодних) є важливими для просування інтересів і цілей
політики. Як з цього приводу зазначив американський генерал П.Чіареллі

(Peter Chiarelli): «В той час, як ми маємо бути готовими перемогти ворога
силою традиційної зброї, ми також маємо отримати можливість запропонувати населенню країн, які зачеплені війною, надію на те, що через нашу
присутність і їх життя, і життя їх дітей стане ліпшим» [8, с. 6].
2. Ефективне інформування, вплив та переконування потребує чітких
цілей, що в свою чергу потребує формування чітких цілей самої політики,
на підтримку якої реалізуються заходи в межах стратегічних комунікацій.
Цілі мають бути дійсно чіткими та зрозумілими адже саме це впливає на
те, якої поведінки, дій чи поглядів ми збираємось досягти від цільових аудиторій в інтересах національної політики.
3. Координація та деконфліктизація (deconfliction) є обов’язковими
для уникнення ситуацій, коли інформаційна діяльність одних структур
призводить до ускладнення (чи неможливості) інформаційної діяльності інших структур. Для останнього в американських військових документах (наприклад [4]) введено навіть окреме поняття - «інформаційне братовбивство» (information fratricide 1) під яким розуміється «результати застосування елементів інформаційних операцій таким чином, що це викликає ефекти у інформаційному середовищі які заважають проведенню
дружніх операцій чи негативно впливають на дружні сили». За великим
рахунком мова йде про дві взаємопоєднанні проблеми: відсутність координації на рівні структур та відсутність координації на рівні месиджів
(власне контенту), що може призводити до вкрай негативних наслідків.
4. «Комунікування діями» та зменшення розриву у конструкції «saydo». Дії кажуть значно вагоміше ніж слова – це загальна базова позиція
для дійсно ефективних стратегічних комунікацій. При чому під діями розуміється досить широке коло заходів: поведінка, вчинки, політика.
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В українській традиції частіше за все це слово перекладається як «дружній
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11

12

6. NATO Strategic Communication: More to be Done? / Steve Tatham,
Rita Le Page; National Defence Academy of Latvia Center for Security and
Strategic Research [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
academia.edu/6808986/NATO_Strategic_Communication_More_to_be_done
7. Paul Christopher. Strategic Communication: origins, concept, and
current debates. – PRAEGER, 2011.- 240 p.
8. Peter W. Chiarelli and Stephen M. Smith, “Learning from Our Modern
Wars: The Imperatives of Preparing for a Dangerous Future,” Military Review,
September-October 2007
9. Report of the Defense Science Board Task Force on Managed information dissemination // http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/ADA396312.pdf
10. Report of the Defense Science Board Task Force on Strategic
Communication 2004 // http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/ADA428770.pdf
11. Report of the Defense Science Board Task Force on Strategic
Communication 2007 // http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/ADA476331.pdf
12. Strategic communications and the spectrum of conflict // http://www.
dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a488153.pdf
13. The communications bridge: planning and implementing strategic
communications for Operation enduring freedom and beyond / Lieutenant
Colonel Michael S. Yarmie // http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location
=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA415793
						
© Любов Василик
ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ БУКОВИНСЬКИХ ЗМК:
МОНІТОРИНГОВИЙ АСПЕКТ
Дотримання професійних стандартів в медіа – ознака не лише якісної журналістики, а й, без сумніву, запорука належного інформування
суспільства, тож дослідження етичних за-сад регіональних ЗМК є актуальною соціальнокомунікаційною проблемою, особливо важли-ві медіаекспертні оцінки, які уможливлюють покращення якості професійного інформування. Об’єктом нашої уваги як експертів Інституту демократії імені Пилипа Орлика стали буковинські друковані ЗМІ («Молодий буковинець», «Погляд», «Час», «Свобода слова» (три останні моніторинги
– «Буковина») та онлайн-видання («Букінфо», «Чернівецький промінь»,
«BukNews» та «ChernivtsiTimes»), предметом дослідження – етичні стандарти. Для аналізу обиралися тільки суспільно важливі матеріали, експерти не брали до уваги матеріали, марковані як «реклама» і «на правах реклами», інтерв’ю, короткі інформаційні повідомлення (факти), замальовки, світські новини, фотофакти, спортивні матеріали, прогнози, передбачення, новини культури. Моніторились лише інформаційні та аналітичні публікації, що стосувалися життя регіону, на відповідність стандартам
не розглядалися публіцистичні матеріали. Не оцінювалися за стандартами матеріали неналежно марковані. Хронологічні межі дослідження охоплюють 2014-2016 рр. За час моніторингу проведено 7 експертних оцінювань, розглянуто усього 497 матеріалів у друкованих ЗМІ і 698 матеріалів

в онлайн-виданнях. В основу дослідницької методології покладено моніторинговий метод, висвітлений у працях В. Різуна та Т. Скотникової [9], а
також контент-аналіз, методологія якого представлена дослідженнями В.
Іванова [4; 5]. Джерельною базою послужили також стандарти журналістської етики, викладені у працях О. Кузнєцової, В. Іванова, В. Сердюка [6;
7]. Мета роботи – відстежити наявність матеріалів із ознаками політичної та комерційної замовності та фактів неналежного маркування, до яких
відносяться матеріали з ознаками реклами, марковані іншим чином, ніж
словами «реклама» або «на правах реклами». Завдання роботи – вивчити відповідність матеріалів журналістським стандартам: баланс думок/точок зору, оперативність, достовірність (посилання на джерела інформації), відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота представлених фактів (інформації) по проблемі.
Отож досліджуючи інформаційний простір Буковини у моніторинговий період, експе-рти зафіксували, що традиційно найкращі стандарти демонструють газети «Погляд» та «МБ», де матеріали з ознаками замовності
складають 5,89 % та 12,25 %, у той же період у «Часі» таких 36,72%, у «Буковині» – 31,14%. В середньому буковинський показник – 12,3%.
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Зазвичай на порушення стандартів наважуються видання, поставлені в скрутні ринкові умови, майже у рівному співвідношенні друкуючи
як політичну, так і комерційну приховану рекламу. Зміщення в бік політичної заангажованості переважало у передвиборчий період: вересеньжовтень 2014 р. При чому газети «джинсували» в підтримку різних політсил – як провладних, так і опозиційних, без жодних інфорприводів розміщуючи матеріали від прес-служб тих чи інших політиків: «Говорять люди:
якби «Батьківщина» і Ю. Тимошенко були при владі», «Ляшко пояснив,
чому його фракція вийшла з коаліції», «Передвиборча соціологія як показник суспільного формату, або Карт-бланш партії Ляшка», «Юрій Бойко: З цим урядом промисловість чекає не просто подальший занепад»,

«Іван Семенюк: Я самовисуванець. І не збираюся працювати на партії чи
блоки...» та ін.
Оглядаючи інформаційну картину України, медіаексперт ІДПО Світлана Єременко констатує: «Серед регіональних медіа спостерігається дуже
невтішна картина. Майже кожен п’ятий матеріал має ознаки комерційного чи політичного замовлення або неналежно маркований. Особливо залежними є державні та комунальні медіа, які перед виборами розміщували від 30 до 60% замовних матеріалів» [2]. Додамо, що редактори, на жаль,
надають перевагу економічним преференціям перед соціально відповідальною роллю медіа, тому страждає якість медіа-інформування в цілому.
Інтернет-журналістика з огляду на свій «неофіційний» статус якість
публікацій не ставить у пріоритет, що графічно можна відобразити таким чином:
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Моніторинг показав, що інформаційну картину краю формують не так
ЗМІ, як прес-служби політичних партій та державних установ. За інформаційні приводи служать малозначущі новини з життя регіональних політичних персоналій. Основні події – «паркетні» матеріали із засідань сесій, прес-конференцій, тиражування цитат політиків з різних приводів.
ЗМІ тримають споживача в постійному політичному напруженні, формують заполітизованість свідомості. У той же час виданням бракує оригінальних текстів на цікаві читачу соціальні проблеми. Небагато аналітики: журналісти йдуть за фактажем, не заглиблюючись у проблеми. Переважає жанр замітки, відчувається брак якісних репортажів безпосередньо
з місць подій. Як засвідчує загальноукраїнський моніторинг ІДПО, така
картина типова: «Пошуки справедливості та служіння аудиторії не є пріоритетами місцевих журналістів. Актуальні проблеми українського суспільства та місцевих громад лишаються непоміченими місце-вими журналістами, які «підбирають» новини з офіційних заходів місцевої влади
або прес-релізів піар-служб… До хвороби «прес-релізму» у регіональних
журналістів додалась «кульгавість», що полягає в передруку дописів із со-

цмереж» [8]. Стосовно медіа-стандартів, то вони оцінювалися максимальними 6 балами. Моніторинг чернівецьких газет показав такі результати:
«Погляд» – 5,23, «МБ» – 4,86, «Буковина» – 4,56, та «Час» – 3,24. Середній
показник якості буковинських видань становить 4,47 бали. Досить добре
видання дотримувалися стандартів оперативності, достовірності (посилання на джерела інформації) та точності, проте не завжди відокремлювали факти і коментарі, не вистачало повноти інформації, балансу думок/
точок зору.
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Дотримання журналістських стандартів на чотирьох сайтах показало такі результати: «Чернівецький промінь» – 4,37, «BukNews» – 4,15, «Букінфо» – 3,57 та «ChernivtsiTimes» – 3,15. Середній показник якості буковинської інтернет-журналістики склав 3,81. Для он-лайн-медіа характерні малий відсоток власного контенту, зловживання дайджестами,
прес-релізами, копіпейстом. Джерелом інформації стають навіть приватні пости політиків у соц-мережах. Краще дотримані стандарти оперативності, достовірності/посилання на джерела, точності. Про відокремлення
фактів від коментарів, збалансованість та повноту інформації по проблемі майже не йдеться. Це тривожна тенденція розвитку інтернет-медіа.
Щодо контенту, виокремимо важливу для місцевих ЗМІ тему війни
на сході України. Її активно висвітлювали впродовж 2014-2015 рр., нині
менше, можливо тому, що активних бойових дій не ведеться. В основному ЗМІ інформували про діяльність волонтерів, писали про демобілізованих героїв АТО та їх проблеми (проїзд у транспорті, лікування), про загиблих земляків, про вимушених переселенців та їх адаптацію. Коли на
інтернет-сайтах переважають короткі інформаційні матеріали (факт, замітка), то у газетах представлена аналітика та публіцистика. Проте аспекти подання інформації могли б бути ширші. Так, газети ведуть рубрику
«Герої не вмирають» як суспільно значиму тему (як правило, це нариси та
інтерв’ю), друкують патріотичні, наступальні, добротні матеріали на під-

тримку української армії, героїв АТО, волонтерів – тобто формують громадську думку на захист України. Однак публіцистичні публікації з огляду на емоційність та оцінність суджень залишаються поза ознаками стандартів. «Звичайно, на інформаційні атаки потрібно відповідати, треба демонструвати підтримку Україні, але робити це слід якісно, щоб не давати протилежній стороні підстав оцінювати український медіапростір як
примітивний, недалекий» [1]. Бракує аналітичних матеріалів з проблемних питань: бюрократичне затягування з оформленням посвідчень учасників АТО, стан забезпечення мобілізованих, якість лікування поранених, психологічна допомога бійцям. Майже немає репортажів, адже мало
яка редакція відряджає своїх журналістів на передову. Щодо посилань, то
серед них є далекі від стандартів, як-от «за повідомленнями ЗМІ», «джерела твердять», «спеціалісти твердять», «спецслужби заявляють». Щоб не
звести планку якості до пропаганди, редакторам варто звернути увагу й
на мову публікацій, адже трапляються фрази, що нагадують старі пропагандистські підходи, трактуються як мова ворожнечі («діди Отморози від
Фірташа», «регіональна зграя», «правдоненависники», «про-януківські депутати», «янучарський режим»).
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Отож моніторинг довів, що матеріали буковинських друкованих та
онлайн-ЗМІ у 20014-2016 рр. не завжди відповідали журналістським стандартам; не рідкістю була політична «джинса», особливо у період виборів,
і без неї не обійшлося жодне видання. На жаль, іміджеві матеріали стали способом заробітку для видань. Через це втратилася якість журналістики, послабилася її соціально-відповідальна роль у суспільстві, а довіру
в аудиторії медіа могли б завоювати лише якісним контентом, на що й потрібно зосереджувати увагу редакторам видань та журналістам.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И КУЛЬТУРНАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ ХХІ ВЕКА
Анализ идентичности в контексте глобализации – одна из болезненных и актуальных проблем, касающихся не только Украины, но и большинства как западных, так и незападных стран. Глобализация – это новый
мегатренд, макротенденция, по своей неумолимости и всеохватности подобная той, которой был в течение пятисот лет прогресс. Как новый мегатренд она вносит огромные изменения: меняет характер модернизационных теорий и процессов, делает свободным институциональный, экономический и информационный обмен, усиливает перемещение людей, унифицирует многие культурные институты – образование, спорт, моду, музеи, СМИ, туризм и пр., распространяет массовую культуру, потенциально (но только лишь потенциально) создавая возможности превращения
межкультурных коммуникаций и коммуникационных практик в культур-
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ную универсалию. Культурные изменения прямо связаны с изменениями
идентичности или с сопротивлением этим изменениям (дискоммуникация в современном социуме) [5, с. 175-185].
В современном глобализирующемся мире возрастает роль дипломатии и, соответственно – меняется оценка действенности её инструментария. Дипломатия приобретает статус глобальной дипломатии. Эволюция
международных и дипломатических систем в глобальном пространстве
ХХІ века существенно влияет на формы, методы и функции дипломатии
в социуме. Глобальная история, современная глобалистика и глобальная
дипломатия – все эти составляющие институционализируются в глобальную дипломатическую или политико-дипломатическую систему, которая
постоянно эволюционирует в ответ на новые вызовы и угрозы современности [4, с. 269-280].
Современная культурная ситуация в мире характеризуется подъёмом традиционных и появлением новых форм идентичностей. Реальные индивиды представляют собой точку пересечения (конфликтов, бифуркации) многих идентичностей, они одновременно включены в десятки групп идентичностей, претендующих на самостоятельный голос и публичность. Для понимания диалога культур и обоснования его возможности очень важно во всей этой совокупности идентичностей различать
два среза (измерения). Их можно обозначить как социально-групповую и
духовно-всеобщую формы идентичности. Диалог культур в условиях глобализации культуры и полицентричного мира представляет собой драматически противоречивый процесс и является открытым вызовом для
каждой из культур. С одной стороны, диалог культур предполагает особого рода единство между ними, он не сводится к их взаимной терпимости, контактам, узнаванию, даже если эти отношения не являются вынужденными и вытекают из внутреннего убеждения каждой из них. Диалог
предполагает нечто большее: такую соотнесённость и связанность культур между собой, когда они, объединённые общностью конечных жизненных целей, взаимно дополняют друг друга, нуждаются друг в друге, не могут существовать друг без друга и обогащают друг друга.
Диалог культур предполагает общность принципов, подходов и ценностей, которые только и могут задать адекватное пространство такого диалога в глобализированном мире ХХІ века. С другой стороны, диалог культур возникает из их различий. Качественные различия культур не только предпосылка и основнаие диалога. Они являются также его результатом в том смысле, что диалог не снимает этих различий, а в известном
смысле обостряет их. Каждая культура замкнута на саму себя, и опирается на некую, всегда так или иначе индивидуализированную культовую
или культурную основу («культурно-исторические традиции», «исторические битвы», «героические личности», «культурно-национальные традиции кухни», «национальный эпос», «культурна быта» и т.д.). Мудрость
всякого диалога, диалога культур в особенности, состоит в соединении
общезначимого (универсального) с самобытным. При этом очень важно

точно определить, какая из этих двух составляющих является исходной
основой диалога [1].
Глобализация, протекая как экономический и информационный процесс, затрагивает суверенитет государств, ломает перегородки между
ними, а, следовательно, создаёт и взаимопроникновение, а нередко и взаимоотталкивание культур. Межкультурные коммуникации и коммуникационные практики имеют прямое отношение к проблеме соотношения
глобализации и идентичности. Существует несколько теорий, описывающих процесс межкультурного взаимодействия в условиях глобализации.
Одна из них – теория столкновения цивилизаций С. Хантингтона, согласно которой глобализация не имеет следствием культурную гомогенизацию, не способствует взаимопониманию культур, а напротив – может вести при неадекватной политике к столкновению цивилизаций, таких, как
исламская, православно-христианская, конфуцианская, или изменить её
под влиянием западно-христианской цивилизации как лидера глобализации [8].
Второй известной концепцией межкультурного взаимодействия является теория гибридизации Я. Питерса. Она напоминает изложенные в
девятнадцатом веке в России Н.Я. Данилевским модели взаимодействий
между культурами, так же, как гибридизация, представленные в терминах, близких к садоводческой деятельности: пересадка, прививка, почвенные удобрения. Эти мягкие формы сращивания свойств различных культур создают новые типы идентичностей.
Третья концепция – теория макдональдизации Дж. Ритцера, сумевшего увидеть в ресторане «Макдональдс» не просто форму «быстрой еды», а
упрощённую схему рациональности, которая соответствует уровню адаптации и способствует примитивной рационализации этого уровня. Его
формула ЕРСС – эффективность, предсказуемость, калькулируемость и
контроль техническими средствами. Макдональдс позволяет «заправиться едой» в любом месте, не боясь инфекции. Это – весьма удобный способ перекусить на ходу, но именно против него, а не против суши, блинов,
кус-кус, данера, шаурмы или других форм быстрой еды направлена атака антиглобалистов, исламских экстремистов и пр. Даже странно, что людям удалось угадать универсальную примитивность схемы Макдональдса, его распространение во всех сферах общества – в образовании (учёба без мастер-классов, по немудрящим схемам операторов образования),
в медицине, в отношениях людей. В ряде своих книг Ритцер показал, что
глобализации легче подвергается то, что соответствует упрощённым формам рациональности [9]. Глобализации легче поддаётся символическая, а
не вещественная или субстанциональная сторона. Эти выводы весьма эвристичны для понимания того, почему среди форм культуры только массовая культура по-настоящему глобализируется. Это позволяет понять
значение массовой культуры как инструмента разрушения традиционной
идентичности, который иногда, как в Южной Корее, работает на модерни-
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зацию общества, но часто, как в Украине, уводит в приватную весьма примитивно организованную сферу.
Мы видим, что современный мир вошёл в фазу драматических изменений и контрастов международной, региональной и национальной безопасности, конфликта идентичностей ХХІ века. Перед политической элитой и экспертным сообществом государств СНГ сегодня стоит задача
прийти к единому пониманию содержания, целей и возможностей «мягкой силы» публичной дипломатии. На следующем этапе нужно будет выработать на основе этого общего понимания комплексную стратегию публичной дипломатии, адаптировать существующие и создать новые институты публичной дипломатии, а также системы оценки эффективности нового тренда ХХІ столетия. Современные глобальные тенденции
свидетельствуют о повышении актуальности гуманитарного измерения
внешней политики, публичная дипломатия и её «мягкая сила» становится всё более весомым фактором международной жизни большинства государств современного мира и регулятором политико-дипломатических
конфликтов и коммуникационных практик ХХІ века [2, с. 117-123].
В начале ХХІ века усилилась роль и значение публичной дипломатии в
глобализирующемся мире. В дипломатических ведомствах всё больше говорят и пишут о необходимости активизации общественной, или публичной дипломатии. Приоритетным заданием должно стать эффективное использование ресурсов публичной дипломатии с целью повышения результативности внешнеполитической деятельности государства. Публичная дипломатия – это инструмент долгосрочного действия, создающий
благоприятный климат для внешней политики, дипломатии и международной безопасности (конференционная дипломатия).
Система международных отношений ХХІ века всё отчётливее приобретает черты полицентричности [6, с. 26-29]. Полицентричный мир и полицентричная система межгосударственных координат – это реалии и неизбежность сегодняшнего политико-дипломатического диалога. В этих
условиях, в основу современной межкультурной коммуникации, новой
глобальной и региональной дипломатии, новой международной политической архитектуры должны быть положены принципы открытого общества. Открытое общество опирается на признание того, что истина в абсолютной инстанции нам не доступна (абсолютная истина). Поэтому мировое сообщество и отдельные государства современного полицентричного (многополюсного) мира должны научиться уважать разные интересы и точки зрения, найти средства и политико-дипломатический инструментарий, которые позволили бы всем людям жить в мире! Глобальное
мышление – должно стать ключом к глобальной дипломатии, которая будет обеспечивать мир на всей планете. Глобальная дипломатия плавно перерастёт в новую форму современной дипломатии – планетарную дипломатию. Дипломатия и политико-дипломатический диалог государств решат глобальные проблемы современного глобализированного мира [3].

Таким образом, в области культурной идентичности рассматриваются
три варианта развития идентичности: столкновение, мягкое взаимодействие и изменение, отрыв от традиционной идентичности посредством
схем упрощённой рациональности.
В диалоге культур, коммуникационных практиках ХХІ века, участвуют не только разные культуры, вступившие в диалог, там сверх того появляется ещё одно действующее лицо – процесс самого диалога. Глобализация в сфере экономики, коммуникаций, дипломатии, политики создаёт
такую институциональную сеть учреждений и связей, в рамках которой
складываются человеческие отношения на сверхнациональной и сверхконфессиональной основе. Чтобы взаимодействие культур развивалось
в режиме диалога, необходимо заблокировать пути конфронтации между ними. Диалог культур нельзя понимать как локализованную и обозримую сумму действий, поддающихся в их совокупности целенаправленному контролю. В глобализированном мире, в котором люди, страны и народы связаны между собой повседневно и многообразно, диалог культур
представляет собой процесс, разворачивающийся на всех уровнях человеческих контактов и общественной активности, во всех сферах жизни и
глобальной культуры. Вопрос о том, как преодолеть трудности диалога,
связанные с особенными притязаниями культур и социально-групповой
принадлежностью индивидов, является в настоящее время исключительно острым и требующим своего научного исследования в условиях новых реалий современного полицентричного мира. Глобальные политические процессы и глобальная дипломатия ХХІ века – это тренд современного глобализированного мира. Украина и её идентичность, неотъемлемая часть этого мирового и европейского политического пространства,
постсоветского политико-дипломатического пространства и планетарного пространства.
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КОМУНІКАТИВНІ РЕСУРСИ ЛОКАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ
РЕЖИМІВ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Політика є багатогранним явищем, яке передбачає прагнення до влади і впливу, що ґрунтуються на процесі прийняття рішень та визначають
особливості розподілу соціальних благ в межах конкретного інституціонального дизайну. Традиційні засоби масової інформації – телебачення,
радіомовлення і друковані ЗМІ – рівною мірою стикаються зі зменшенням своєї ваги у комунікативних процесах та все більшою фрагментарністю аудиторії. Молодь, зокрема, більше не розглядає інформацію, підготовлену в професійних колах політичних журналістів, яка таку, що відображає її інтереси чи життєві стратегії, тому звертається до безмежних й дифузних просторів Інтернету, щоб задовольнити свої потреби в
інформації. Численні форми комунікації, що формуються та функціонують на різних рівнях політики – національному, регіональному, локальному – за останні декілька десятиліть зазнали змін, які актуалізували питання оновлення формату демократичної політики. Насамперед, була поставлена під сумнів ефективність аристотелевої моделі політичної комунікації, що формувалася сукупністю послідовних комунікативних актів в
системі Спікер – Аргументи – Мова (мовлення, промова) – Аудиторія, зокрема в частині її односторонньої спрямованості. Поступово поширення
набули такі пояснення політичної комунікації, які визначали суть даного
процесу як спілкування (вербальні, невербальні дії та бездіяльність) через
соціальну взаємодію повідомлень [6, р. 32].
На нашу думку, зміни в сучасній політичній комунікації відбуваються в двох різних, хоча і тісно пов’язаних між собою вимірах (Рис. 1). Горизонтальний вимір політичної комунікації є відображенням відносин
між політиками і ЗМІ – тобто процесу взаємодії політичної еліти (як цілісності чи її конкуруючих фрагментів) з мас-медійним простором з метою створення і поширення політичних повідомлень для масового споживання. Вертикальний вимір політичної комунікації відображає взаємо-

дію між політичними елітами та ЗМІ і громадянами – адресатами цих повідомлень. Отже, потенційні зміни на горизонтальному та вертикальному
рівнях політичної комунікації охоплюють тристоронні відносини між політиками, засобами масової інформації та аудиторією.
Медіація та децентралізація політичної комунікації є відображенням
трансформацій, які передбачають (1) втрату контролю політиків і політичних інститутів над громадськими дискусіями, що стають неодмінною
частиною політичної комунікації; (2) вироблення контрстратегій політичної комунікації, які змінюють центральну роль політичного візаві на зростаюче домінування «медіа логіки» та нових форм громадянськості.
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Відносини між політиками і журналістами завжди характеризувалися
високим ступенем амбівалентності, і часом трансформувалися зі стратегії
співучасті на відкрите протистояння у боротьбі за владу. До кінця 1990-х
рр. в політичній науці домінувала позиція, згідно з якою, оскільки обидва актори залежать від ресурсів одне одного, вони більшою мірою тяжіють до встановлення балансу у відносинах [2]. Останні дослідження поставили під сумнів цю точку зору, стверджуючи, що з одного боку баланс
сил все більше зміщується в бік ситуації, коли засоби масової інформації мають повний контроль над політичним порядком денним [3], з іншого ЗМІ не наважуються кинути виклик домінуючому елітному дискурсу, а
позиціонують політичні проблеми навколо визначених урядами напрямів
[1]. Отже, між політичними елітами і засобами масової інформації сьогодні відсутній односторонній вплив, а контроль за політичною комунікацією на національному, регіональному чи локальному рівнях варіюється
залежно від різних факторів, таких як актуальність проблеми, резонансність проблеми, рівень довіри до суб’єктів комунікації, особливості громадської думки, інституційні зміни, впровадження нових комунікаційних
технологій і – останнє, але не в останню чергу – особливий культурний і
політичний контекст, в якому відбувається політична комунікація.
Медіатизація як означення рівня взаємодії між політичною елітою
за ЗМІ передбачає, що передача повідомлень через медіа-технології або
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медіа-організації перетворюється на залежність політичних інститутів від
ЗМІ. Проте, медіатизація зовсім не означає, що політика підкорюється засобам масової інформації, оскільки політичні інститути зберігають свою
здатність функціонувати відповідно до своїх власних правил, норм та цілей. Актуальності набуває питання про те, якою мірою залежність від засобів масової інформації та адаптація до логіки їх роботи впливатиме на
процес та інституційні структури політики та результати ухвалення політичних рішень [5, р. 22].
Підвищена увага політичної еліти до стратегічного управління новинами має й перші очевидні результати, які змінюють ставлення до комунікативних ресурсів локальних політичних режимів. По-перше, медіатизація змінила спосіб, в який політичні партії, інститути та організації добирають/обирають топ-персонал. Від лідера партії вимагаються й очікуються здатності взаємодіяти з засобами масової інформації, а не звичні і
типові навички створення політичних груп і фракцій в парламенті/міській (обласній) радах. Орієнтація на проведення медіа-кампаній призвела
до централізації партійної ієрархії і сприяла зростаючому впливу політтехнологів на процес ухвалення рішень, тоді як місцеві активісти і низова
політична агітація набули маргінального характеру. По-друге, професійне управління новинами зрештою підриває основи співпраці між журналістами та політиками: тоді як політики стають все більш витонченими в
грі зі ЗМІ, журналісти починають розуміти, що вони є інструментом політичного впливу, що загрожує їх незалежності в процесах політичної комунікації. Це призводить до формування «спіралі недовіри» [4, р. 28] між
цими двома групами, яка характеризується культурою неповаги і взаємного презирства. По-третє, орієнтація на вироблення стратегічних політичних комунікацій політиків та ЗМІ сприяло підриву суспільної довіри
не тільки до політиків, але й до демократичних інститутів. Оскільки споживачі інформації навчилися розпізнавати природу новин, цинізм і розчарування в політиці зростають, провокуючи ерозію довіри і політичної
участі.
Зміни, що відбуваються в політичній комунікації між ЗМІ та політиками з одного боку, і громадянами, з іншого за своєю суттю відповідають
поняттю децентралізації, коли для громадян центр політичної комунікації переноситься з інституціоналізованої політики, відображеної рівнем
медіації, на множинні, часом альтернативні й неполітичні сфери політичної комунікації. Найбільш яскраво суть децентралізації політичної комунікації відображена у нових форумах громадських дискусій, створених на
периферії політичного процесу. Використовуючи нові стилі спілкування і
сфокусувавшись на іншому шерегу питань, ці альтернативні публічні сфери надають інформацію, за допомогою якої громадяни відчувають більший ступінь залученості до дискурсу суспільних проблем, ніж за допомогою основних політичних новин.
Одним з результатів децентралізації політичної комунікації є виникнення нової форми політичної участі – політичного споживацтва, яка ві-

дображає відмову громадян від орієнтації на ідеологію чи цінності та формування орієнтацій на сприйняття політика як механізму вирішення конкретних прагматичних питань. У даному контексті, політичні партії починають розглядатися і елітою, і громадянами як постачальники послуг,
що пропонують медичне обслуговування, освіту, громадський транспорт
тощо, але не зацікавлені у тривалій ціннісній прив’язці громадянина.
Незважаючи на те, що форми децентралізованої політичної комунікації дають нові можливості для політичних дискусій і участі, залишається
відкритим питання про те, сприяють вони подоланню політичній пасивності громадян, чи надають політично активним представникам громадськості додаткові опції, доповнюючи вже сформований ефективний репертуар політичної участі, і тим самим сприяють подальшому збільшенню розриву між тими, хто впливає на процес ухвалення політичних рішень і тими, хто такого впливу не здійснює. Не меншою актуальністю позначена й проблема формування окремими комунікативними спільнотами власного «вузького» погляду на світ політики, який ігнорує думки інших людей, та й суспільства в цілому.
Отже, локальні політичні режими в Україні перебувають в ситуації
усвідомлення потреби формування абсолютно нової за архітектурою моделі комунікативних ресурсів, які б були здатні забезпечити паритетне
представництво інтересів усіх суб’єктів політичного режиму.
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ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ МАС-МЕДІА В СУЧАСНІЙ БОЛГАРІЇ
Дві основні проблеми болгарських мас-медіа, як пишуть у критичних
звітах авторитетні міжнародні організації і підтверджує Перший Балканський медіа-барометр, що відбувся у Республіці Болгарія (РБ) у квітні
2012 р. – це політичні суперечності і дефіцит плюралізму. За даними Барометра значна кількість контенту в болгарських ЗМІ – не означає різноманітності і певної якості; зміст матеріалу одноманітний, спрямований
на масовий сектор. Про ріст комерціалізації і зниження якості медіапродукту свідчать: концентрація медіа в руках олігархів, тенденції до замовних статей, втручання власників у редакційну політику і роботу журналістів, маргіналізація провідних і тих з них, що відбулися в професії, за
рахунок зручних, конформістськи налаштованих їх колег. Оцінка Барометра щодо дій мас-медіа в РБ – 2,7 за п’ятибальною системою, а, наприклад,
оцінка Боснії і Герцеговини – 2,6.
Впродовж останніх двох років на адресу медійного середовища РБ звучала досить серйозна критика, пов’язана з тим, що країна опинилася в зовсім непрестижній групі кількох авторитетних рейтингів свободи ЗМІ і
свободи слова. В доповіді організації «Репортери без кордонів», яка має
назву «Всесвітній індекс свободи преси 2014-2015», РБ займає 106 місце (у
2012 р. – 77-ме місце) [1]. У рейтингу міжнародної неурядової організації
«Freedom House», яка проводить дослідження про підтримку демократії,
політичних свобод і прав людини, РБ на 78-й позиції, її ЗМІ визначені, як
«частково вільні» [2]. Проблема полягає не просто в критиці, а, швидше, в
тому, що критика йде з багатьох країн і різних джерел. Аналіз виявив, що
основні дві проблеми, на яких акцентують увагу у всіх доповідях міжнародні і болгарські організації, – в політичній залежності ЗМІ, відсутності необхідного плюралізму в медіа-середовищі; економічній залежності та
різних формах тиску на журналістів.
З точки зору політичних чинників, специфічною особливістю РБ (на
відміну від інших країн, що теж є об’єктом критики, як, наприклад, Угорщина), є те, що тут тиск на ЗМІ здійснюється не інструментами регулювання, не на державні ЗМІ, хоч вони постійно у стресі через перманентне
недофінансування. Специфічним для медіа-середовища РБ є те, що тиск
відбувається, в основному, в приватному секторі, в поєднанні приватних
інтересів, політики і різних інтересів бізнесу. Засоби, через які ведеться
тиск, зазвичай свідчать про втручання власників у редакційний зміст, накладання табу на певні теми, формування відчуття страху через прямий /
непрямий тиск на журналістів і корупцію, яка часто має формат символічного бартеру – заміна медіа-комфорту, який забезпечують керуючі, щодо

гарантування спокійних умов для розвитку медіа-бізнесу. Це основне, на
що вказують міжнародні аналітики.
Один з найважливіших висновків Барометра полягає в тому, що в Болгарії досить добре формально захищені основні права людини і свободи ЗМІ, тобто є сучасне законодавство і всі нормативні положення ЄС у
цій сфер мають тут пряму дію. На тлі цих позитивних висновків виникає
і найбільша проблема – практика ЗМІ абсолютно відрізняється від її правового регулювання. Нормативні положення дуже важко впроваджуються у роботу ЗМІ. Багато положень, практично залишаються на папері. Це
відноситься і до захисту джерел інформації. Друга тематична настанова
Барометра пов’язана з різноманітністю, незалежністю і стійкістю медіасередовища в Болгарії. Організація прийшла до висновку, що велика кількість контенту автоматично ще не означає його різноманітності. Цей показник, як і якість змісту в болгарських мас-медіа майже відсутні. Більшість ЗМІ пропонують рівномірний зміст, зосереджений насамперед на
повідомленнях «жовтої» преси. «Жовтий» медіа-контент різко домінує серед серйозного аналізу і документальних підтверджень.
Ще одне питання, на яке звертається серйозна увага, – нерівності в
розповсюдженні, особливо, коли йдеться про щоденну пресу. Поширення контролюється кількома ключовими гравцями, які диктують умови
і створюють власні засади для нерівності по лінії безпосереднього поширення друкованих ЗМІ. Надто серйозною загрозою для болгарського
медіа-середовища вважають і концентрацію медіа-власності. У звіті Барометра зазначено, що на практиці концентрацію важко відслідкувати через відсутність ясності, кому ж насправді належить той чи інший ЗМІ.
Окреслена проблема не зацікавленості деяких державних установ щодо
вирішення питання про прозорість власності на ЗМІ. Дана проблема існує
давно, тож для її розв’язання вже зробили певні законодавчі кроки, але, на
жаль, і тут все залишається лише на рівні декларацій. Встановлені труднощі у показі проблем етнічного та політичного різноманіття. Мас-медіа
мають великий «перекіс» у висвітленні маргінальних політичних позицій.
У ЗМІ різко домінує уявлення груп, які мають вагомий статус у державі.
Негативний вплив на різноманітність і стійкість ЗМІ має і відносно обмежений медіа-ринок. На тлі великої кількості медіа-продукту, він практично не забезпечує ринкову незалежність, тож ЗМІ змушені шукати засоби для виживання, і, таким чином, втрачати незалежність.
Наступне коло проблем торкається регулювання електронних засобів
масової інформації і стану державних радіо- та телевізійних операторів.
Зазначимо, що медійне законодавство у РБ часто стає жертвою численних
змін і доповнень, частина з яких мають характер відкритого лобіювання та різних його інтерпретацій. Крім того, принцип призначення членів
Ради електронних засобів масової інформації (РЕМ) – з номінацій Народних зборів (парламенту держави) та Президента, як і раніше, залишає певний простір для політичної залежності та зобов’язань. Серед основних рекомендацій, які цілеспрямовано здійснила РЕМ – посилення контролю за
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дотриманням програмних схем та посилення санкцій при змінах у змісті
програм. Попри це, висловлено побажання про те, що РЕМ могла б більш
активно співпрацювати з інститутами громадянського суспільства.
Вважаємо, що в законодавстві про розвиток болгарських мас-медіа, не
враховано факт відсутності вираженої політичної волі до серйозних позитивних змін. Хоч була підготовлена концепція змін, але її пропозиції парламент не ухвалив, а заблокував на інституційному рівні. Така незацікавленість інститутів вказує на бажання зберегти статус-кво, що, зрештою,
працює на користь тих гравців, які найбільшою мірою використовують
розмиті чи суперечливі положення закону, на їх наближеність до влади та
сильні позиції на медіа-ринку.
Аналіз свідчить, що Болгарське національне радіо (БНР) та Болгарське
національне телебачення (БНТ) як і раніше фінансуються в основному з
державного бюджету та отримують обмежені кошти від реклами, що робить вказані інститути потенційно залежними від відповідної політичної
кон’юнктури. Небезпека тиску на них, все ще не подолана. Були неодноразові спроби поступової деперсоналізації цих двох інституцій на користь
приватних телевізійних операторів. Водночас за даними дослідження громадські ЗМІ залишаються одними з найбільш збалансованих джерел інформації, одними з небагатьох ЗМІ, в яких ще не втрачений серйозний
підхід до тематики та якості програм. Приватні електронні ЗМІ частіше
критикують як надто комерційно зорієнтовані, що більше тяжіють до певної політичної сили. У цьому полягає специфічна особливість болгарського медіа-середовища.
Щодо професійних стандартів болгарських ЗМІ, то наголосимо, що тут
під приціл критики потрапляє найперше низька ефективність медійної
саморегуляції. Ряд ЗМІ, які приєдналися до Етичного кодексу, його приписів на практиці суворо не дотримуються. Політичне і правове втручання в роботу ЗМІ, очевидно, теж має місце, адже спостерігаються певні пристрасті у роботі багатьох редакцій, введення табу на окремі теми,
пов’язані з певними сферами чи особами. На жаль, вся ця негативна практика стала нормою діяльності багатьох ЗМІ. В умовах тиску, в який часто
попадають журналісти, дефіцит журналістських розслідувань – надзвичайно серйозна справа, одна з найглибших проблем. Вважаємо, що саме
через відсутність журналістських розслідувань, у болгарських ЗМІ панує
цензура. Причиною цього є залежність журналістів від власників ЗМІ та
різні форми, прямого чи опосередкованого політичного втручання в їх діяльність.
Крім того, доволі поширеною практикою є корупція. Її форми варіюються – від подарунків до серйозних прямих виплат за журналістські «послуги». Один з найцікавіших моментів, які вирізняються серед результатів проведеного аналізу, є те, що проблеми медіа-середовища, занадто часто виходять з середини, з самої професійної спільноти, яка все ще не готова самостійно відстоювати свою свободу, тому її часто використовують у

своїх інтересах різні політики, бізнесмени тощо через відсутність достатньо чітких правил.
Отже, наголосимо, що при проведені дослідження, якихось певних чітких, позитивних положень про зміни у мас-медіа Болгарії ні по лінії держави, ні по лінії власників ЗМІ не виявлено. Єдина позитивна альтернатива, яку вдалося виявити, представлена посиленням активізації співпраці між ЗМІ та громадським сектором. Це важливо, адже коли професійне
середовище перестає довіряти центральним акторам (державі, власникам
ЗМІ), пов’язувати з ними надії на зміни, то зміщує свої сподівання до організацій громадянського суспільства.
В Європі на загал, і в ЄС, зокрема державою-членом якого є Республіка Болгарія, як і раніше преса користується найбільшою свободою, хоч
останнім часом розрив між лідерами і державами з найгіршими показниками продовжує розширюватися. Варто вказати, що Європа тривалий час
була прикладом для багатьох країн у сфері дотримання свободи слова, але
в останні роки ряд європейських держав суттєво погіршили свої позиції.
В деяких країнах, як і в Болгарії, де раніше відзначалися проблеми зі свободою ЗМІ, в 2015 р. не було помічено ніякого прогресу. Є ряд країн регіону, які змістилися за цими показниками вниз досить сильно, наприклад,
Угорщина займає 65 місце, Італія – 73, Греція – 91. Країни з кращими показниками мають спільні ключові риси: високий рівень свободи преси;
відкритий доступ до інформації про бюджет і видатки державного апарату; високий рівень персональної відповідальності і благонадійності держслужбовців; судових органів; ЗМІ не роблять відмінностей між багатими і
бідними; діють незалежно від інших сфер державної системи.
Країни з гіршими показниками, крім конфліктів, мають недобросовісне управління, неблагонадійні державні інститути (поліція, судові органи,
низький рівень незалежності ЗМІ). Втім, і ЗМІ мають двояку природу: як
важливий соціальний інститут демократії сучасного суспільства; як сектор економіки, що змушений зважати на кон’юнктуру ринку. Тож говорити про абсолютну свободу ЗМІ неможливо. Проте, досвід РБ являє великий інтерес і може бути врахований при розвитку державної інформаційної політики України. В першу чергу, в Україні слід у законодавчому
порядку зробити загальнодоступною інформацію про форму власності і
власників ЗМІ, про фінансовий стан видань і, в разі відсутності прибутків, – про джерела утримання ЗМІ. Апріорі важко говорити про свободу і
незалежність ЗМІ, якщо про них відсутня доступна інформація.
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ЗАВДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В ДЕРЖАВАХ ЄС
Інформаційний статус держави, її представлення в світовому інформаційному просторі є частиною її політичної чи економічної ваги в світі.
Дослідники міжнародних відносин нині виділяють четвертий вимір
відносин – інформаційний, констатуючи його рівність з такими відомими
вимірами, як дипломатичний, економічний та військовий [1, с. 14].
Для України головним пріоритетом зовнішньої політики виступає європейська інтеграція. Ефективне впровадження даного пріоритету значною мірою залежить від рівня інтегрованості нашої держави до міжнародного інформаційного простору та європейського, зокрема.
Ефективна реалізація інформаційної політики України у державах ЄС
передбачає досягнення, принаймні, двох головних стратегічних завдань:
1. Активне долучення України до процесу побудови єдиного європейського інформаційного простору і подолання суттєвого дисбалансу
між інформаційними просторами України та ЄС.
2. Формування сприятливого іміджу України в країнах ЄС з метою
ефективної реалізації й захисту своїх національних інтересів.
Одним з основних завдань на шляху приєднання України до процесу побудови єдиного європейського інформаційного простору виступає
адаптація законодавства до стандартів ЄС в інформаційній сфері.
Важливим документом української сторони, в якому визначаються
стан та перспективи інтеграції нашої держави до європейського інформаційного простору, стала Програма інтеграції України до Європейського
Союзу (2000 р.). Даному питанню присвячений Розділ 13, в якому проаналізовано розвиток інформаційного простору України, визначені основні
проблеми, а також коротко-, середньо- та довгострокові пріоритети просування на шляху до інформаційного суспільства. В якості основних проблем, які стоять на заваді реалізації євроінтеграційної стратегії України в
даній сфері, визначені:
–
Недостатній
розвиток
національної
інформаційнотелекомунікаційної інфраструктури;
–
Недостатньо гармонізована з вимогами ЄС нормативно-правова
база України.
На сьогодні доводиться констатувати наявність тих самих проблем. Інтеграція України в європейський інформаційний простір відбувається досить повільно. В першу чергу це стосується неврегульованості законодавчої бази інформаційного обміну.
Завдання щодо становлення інформаційного суспільства в Україні та
його інтеграції в європейський інформаційний простір були в подальшому сформульовані в Плані дій Україна – ЄС (2005 р.). У відповідному підрозділі Плану дій в якості основних були визначені:
1. Прискорення досягнення прогресу у сфері політики та регулювання електронних засобів зв’язку (в першу чергу, це стосується прийнят-

тя та впровадження національної стратегії розвитку в Україні електронних комунікацій, а також розвитку телекомунікацій);
2. Прискорення досягнення прогресу у розвитку сфери послуг Інформаційного суспільства та інтеграції України до дослідницької програми Технологій інформаційного суспільства (ТІС) (серед іншого, в її рамках було заплановано прийняття Державної програми «Електронна Україна»).
Іншим важливим завданням України на шляху до європейського інформаційного суспільства виступає побудова цифрової телекомунікаційної інфраструктури.
Наступним стратегічним завданням інформаційної політики України залишається створення в Україні Суспільного мовлення. Без цього не
можна говорити про утвердження в державі свободи слова та задоволення потреб населення в оперативній та об’єктивній інформації. Відповідні
нормативно-правові акти та розроблені механізми становлення системи
суспільного мовлення існують ще з середини 90-х рр.
Реалізація другого важливого стратегічного завдання інформаційної
політики України передбачає формування сприятливого іміджу України
в країнах Євросоюзу. Основними цілями цього процесу мають бути формування об’єктивного погляду в інституціях ЄС та його державах-членах
на українські реалії, роз’яснення напрямків та основних завдань державної політики України, а також донесення власної позиції щодо значимих
подій міжнародного життя. Окрім того, ефективна державна інформаційна політика України в державах ЄС має посприяти успішній реалізації євроінтеграційних прагнень на ґрунті формування позитивно налаштованої європейської громадської думки та набуття Україною європейського іміджу.
Останнє має сприяти реалізації, принаймні, двох цілей: по-перше –
ідентифікації України, як органічної складової Європейського інформаційного простору; по-друге – помітній інформаційній та дипломатичній
присутності України у європейському політичному дискурсі. Іншими словами, йдеться як про імідж України у світі в якості виключно європейської Держави, так і про імідж України у Європі. Очевидно, що набуття Україною відповідних рис потребує значних зусиль у сфері дипломатії, експертного, інформаційного та мас-медійного забезпечення зовнішньої політики [2].
На ХІІ Нараді керівників дипломатичних установ України Президент
України Петро Порошенко звернув увагу на протидію російській гібридній інформаційній війні та запобігання створенню спотвореного іміджу
України за кордоном: «Інформаційна робота, підвищення іміджу України
за кордоном мають стати для вас щоденною рутинною постійною справою. Головна небезпека – це інформаційний вакуум, коли Україна зникає
не лише з політичних, а й з економічних, інформаційних, культурних радарів тієї чи іншої країни. Україна має звучати, українські питання мають
бути першими на порядку денному» [3, с. 6].
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Глава держави відзначив необхідність посилення інституційної присутності України в інформаційному та культурному просторі іноземних
країн, створення так званих «українських інститутів» за кордоном, і, зокрема, вказав на досвід Польщі, Німеччини, Франції.
Сучасний досвід доводить, що одним з найбільш ефективних шляхів
розширення своєї присутності в європейському і світовому інформаційному просторі є розвиток мережі власних кореспондентів, які не тільки
повідомляють про події, що відбуваються в державі їх перебування, але й
виступають представниками своєї країни.
Іншим важливим аспектом забезпечення присутності держави в інформаційному просторі є налагодження співпраці з інформаційними агентствами інших країн в рамках регіональних об’єднань інформагентств. На сьогодні в Європі існують Європейський Альянс інформаційних агентств, Середземноморська асоціація інформагентств тощо. Членство в таких об’єднаннях дає можливість налагодити ефективний інформаційний обмін.
Таким чином, розгортання державної інформаційної політики супроводжується певними ускладненнями при спробі різкого подолання негативних стереотипів. Іміджеві характеристики відносяться до інерційних
чинників. Тому при розгортанні іміджевої роботи Україна має враховувати те, що процес якісних змін державного іміджу є дуже тривалим. Системна іміджева робота має принести свої дивіденди у вигляді додаткових
можливостей для зміцнення європейської політики України в якості зрозумілої, відповідальної, демократичної і європейської Держави.
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ТЕОРІЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ВПЛИВУ
МАС-МЕДІА НА АУДИТОРІЮ
В сучасних умовах інформаційного розвитку збільшуються масштаби, ускладнюється структура та зміст інформаційних потоків, серйозним чином посилюється їх вплив на психіку людини, а головним є те, що
темпи цього впливу стрімко зростають. Сучасні засоби масової інформації усіх видів утворили глобальну інформаційну систему, яка активно чином впливає на людську свідомість. В цьому контексті варто приділити увагу науковому зарубіжному досвіду вивченням медіавпливу на
гро-мадськість, оскільки в сучасних умовах ця проблема набуває особливої актуальності.

Гіпотеза культивації – це соціологічна концепція, що досліджує довгострокову дію телебачення на глядача. Основним постулатом гіпотези
культивації є наступне: чим більше часу люди проводять біля телевізора,
тим більше їх сприйняття світу наближається до того образу реальності,
який вони бачать на екрані. Ця теорія є однією з трьох найбільш прийнятних теорій у сфері досліджень масової комунікації, що публікувалася у
провідних наукових журналах у період з 1956-го до 2000 рр. Виникла вона
в рамках загального дослідницького проекту під назвою «Культурні показники» (англ. Cultural Indicators). Мета цього проекту – виявлення і відстеження «культиваційних» (розвиваючих) впливів телебачення на глядачів (телезалежність).
Гіпотеза культивації була розроблена американськими дослідниками
Джорджем Гербнером і Ларрі Гроссом з Пенсільванського університету та
з’явилася завдяки масштабним науковим дослідженням вивчення впливу
медіа насилля, які в 1960-х роках очолював відомий американський психолог, політолог, теоретик медіакультури та медіапедагог – Джордж Гербнер [6]. Він був членом Міжнародної асоціації по комунікації, редактором журналу «Journal of Communication», членом редколегії журналів
«Communication Quarterly», «Critical Studies in Mass Communications»,
«Communication Abstracts», «International Journal of Intercultural Relations»,
співавтором серії «Oxford Communication Books», а також розробив комунікативну модель, дослідив проблему медійного впливу та насильства,
опублікував низку праць і статей по тематиці медіа культури.
Дослідження культивування відноситься до «ефектів впливу» медіа на
маси. Метою дослідницького проекту було виявити ефект «культивації»
глядача телебаченням і простежити за ними. Прихильники теорії культивування вважають, що тривалий вплив ТБ на аудиторію має кумулятивний та істотний характер, адже за допомогою телевізора формуються у глядачів різні концепції соціальної реальності. Тобто той контент,
який глядач довго переглядає, стає баченням світу цього глядача [5]. Більше того, Гербнер зазначав, що загальна заклопотаність з приводу впливу
телебачення на аудиторію випливає з безпрецедентної централізації телебачення в американській культурі. На думку Дж. Гербнера, ТБ демонструє насильство в такій кількості, що у людей, які проводять більшу частину свого часу перед екраном, розвивалася віра в «злий і страшний світ».
Він прирівняв владу телебачення до влади релігії, кажучи, що телебачення є в сучасному суспільстві тим, чим була релігія в колишні часи. З цього приводу доречним буде сучасний український приклад – якщо український глядач на більшості українських телеканалів спостерігає за перипетіями російських серіалів, то з часом він відчуватиме себе часткою російської реальності. А це, в свою чергу, формуватиме культуру глядача і широких мас (уподобання, норми, звички, поведінка, мораль, мова, релігія,
традиції тощо) – тобто те, що називають “м’яким впливом”.
Варто зазначити, що ключовими поняттями гіпотези культивації є: телебачення як найбільший оповідач – оптовий постачальник образів. Теле-
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програми зроблені так, щоб задовольнити будь-які запити публіки, всі телепередачі засновані на схожих, повторюваних моделях, які ще називають
міфами, «фактами» або ідеологіями. Вплив таких моделей протягом досить тривалого періоду часу, ймовірно, призведе до «міцного укорінення
домінуючих орієнтацій для більшості телеглядачів»; мейнстрімінг – одне
з принципових понять культиваційного аналізу. Концепція мейнстрімінга
припускає, що в рамках різних культур існують домінантні комплекси переконань, поглядів, цінностей і звичаїв. Окремі моделі також формуються
телебаченням – моделі розвитку різноманітних ситуацій, моделі гендерних ролей, образи меншин та ін. Ці моделі утворюють комплекси переконань, поглядів і цінностей, які періодично відображаються у змісті телепередач. Іншими словами, у глядачів, що проводять багато часу перед екраном, як правило розвиваються схожі переконання та погляди; резонанс
має місце в тому випадку, коли реальні події підтверджують викривлений
образ дійсності, що представлений на телеекрані. Коли безпосередній досвід телеглядача відповідає тій медіа інформації, яку він отримав з екрану,
то вплив такої інформації посилюється – вона резонує, сприяючи ефекту
культивації. Наприклад, дослідження показали, що телеглядачі, які найбільше побоюються стати жертвами злочинів, живуть у неблагополучних
районах з високим рівнем злочинності [2].
Дослідники, що займаються теорією культивації, стверджують, що між
телебаченням та глядачами відбувається динамічна взаємодія, адже процес культивації є комплексним психологічним процесом. Теоретики культивації стверджують, що їх основна заслуга в тому, що вони виявили процес культивації, який проходить двома способами. Перший – магістральний – спостерігається найчастіше у тих, хто проводить перед екраном багато часу, коли телевізійні символи стають всевладними і пригнічують
інші джерела інформації та ідей про навколишній світ. Внутрішні уявлення про соціальну реальність поступово вливаються – не в політичному, а
в культурному плані – в основний потік, зміст якого швидше відповідає
телевізійній реальності, ніж об’єктивній. Другий варіант культивації здійснюється через резонанс, коли глядачі бачать на телеекрані те, що найбільше збігається з їх власними повсякденними реальностями. По суті, ці
люди отримують «подвійну дозу» культивації, оскільки те, що вони бачать
по ТБ, знаходить відгук у їх реальному житті [5].
У той же час варто наголосити на важливій практичній стороні дослідження згадуваного вище американського психолога Джорджа Гербнера
(George Gerbner) з Пенсільванського університету. Адже, як уже зазначалося, починаючи з 1967 року він вивчав сітку мовлення телебачення США.
В результаті дослідження було виявлено, що дві з кожних трьох програм
містили сюжети насильства. Таким чином, до моменту закінчення середньої школи дитина переглядає по телебаченню близько 8 тис. сцен з убивствами і 100 тис. інших дій із застосуванням насильства. Розмірковуючи
з приводу своїх досліджень Дж. Гербнер зазначав: «В історії людства були
жорстокі часи та кровопролитні епохи, але жодна з них не була до такої

міри просякнута образами насилля, як наша. [4]. Більше того, в опитуванні, проведеному серед ув’язнених тюрем США, кожні дев’ять з десяти допускали, що телевізійні програми про злочинність можуть навчити новим
кримінальним трюкам, а кожні четверо з десяти зізналися, що намагалися
скоїти злочини, побачені колись на екрані телевізора.
На сучасному етапі спостерігається значне зростання чисельності злочинів, пов’язаних з насильством, особливо серед дітей та підлітків, що в
свою чергу змушує задуматися над тим, які соціальні умови приводять
до цього. В цьому напрямку численні дослідження агресивної поведінки
провів канадський психолог Альберт Бандура (Albert Bandura) в рамках
соціально-когнітивної теорії, яка передбачає, що моделювання ситуації
впливає на навчання в основному через його інформативну функцію. Цей
процес дослідник назвав «навчання через спостереження». Канадський
дослідник переконаний, що люди «навчаються» агресії, переймаючи її як
модель поведінки, спостерігаючи за іншими людьми. Як і більшість соціальних навичок, агресивна манера поведінки засвоюється в результаті
спостереження за діями оточуючих і оцінки наслідків цих дій [3]. Починаючи з лабораторних досліджень, зроблених А. Бандурою і його колегами
в 60-х роках, було зібрано значну кількість даних про вплив телевізійного
насильства на соціальну поведінку.
Якщо говорити про констатацію самого факту існування ефективності впливу мас-медіа на свою аудиторію, то найбільш наочно це проявляється у вивченні телебачення. Аналізуючи дослідження в області ефективності масової комунікації, вчені з університету штату Нью-Йорк Р.Ліеберт
і Н.Шварцберг дали узагальнені характеристики можливостей впливу телебачення. Так, особи, які проводять більше часу біля телевізора, мають
більшу віру в соціальні та культурні стереотипи, які пропагуються телебаченням. Вивчення ефективності деяких компаній, які проводилися масмедіа – зокрема, з приводу методів планування сім’ї, використання нових ліків, боротьби із забрудненням навколишнього середовища – підтвердило їх вплив на споживачів інформації (виключення складає кампанія по боротьбі з курінням, яка не досягла значних успіхів). Більше того,
за останні роки назріла потреба звернути серйозну увагу до питання демонстрації брехні, насильства та жорстокості у засобах масової інформації. Після розпаду Радянського Союзу потік американських і західноєвропейських бойовиків і фільмів переповнив телевізійні екрани, інформаційні програми змагаються між собою в тому, хто більше вразить та сильніше
налякає телеглядача, все більшій кількості дітей і підлітків стали доступними комп’ютерні ігри, які найчастіше пропагують жорстокість. Адже, як
свідчать дослідження, за останні роки у високорозвинених країнах світу почастішала агресія і сцени насильства на телебаченні, значно зросла
кількість скоєних вбивств.
Варто зауважити, що теорія культивації породила чимало критики,
адже деякі науковці стверджують, що концепція ефекту культивації має
статус лише гіпотези, а не формальної теорії медіа впливу, що поясню-
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ється недостатністю емпіричних доказів, які розкривають дане явище. Зокрема, дослідження не змогли пояснити психологічний механізм ефекту
культивації, тобто те, як телеглядачі вчаться конструювати своє сприйняття соціальної реальності. Разом з тим у 2010-му році дослідники Майкл
Морган та Джеймс Шанахан опублікували статтю «Стан культивації» [7],
у якій було обґрунтовано думку, що теорія культивації й досі залишається актуальною. Однак автори зазначають, що тепер, в час інформаційних
технологій, майбутні дослідження ефекту культивації будуть проводитися з урахуванням змін у самих мас-медіа. Тож дослідники, що працюють в
рамках теорії культивації намагаються розширити рамки її застосування,
дещо модифікувати саму теорію та пристосувати її до нових реалій, адже,
окрім телебачення, яке все ще домінує серед засобів масової комунікації
у щоденному розповсюдженні інформації, у глядачів з’явилося набагато
більше веб-сайтів, звідки можна було б отримувати інформацію.
Підбиваючи підсумок, варто наголосити на науковому значенні гіпотези культивації як соціологічної концепції дослідження довгострокової дії
телебачення на глядача, оскільки на сучасному етапі ці проблеми є надзвичайно актуальними. Сьогодні дуже доцільним є проведення нових досліджень впливу демонстрації сцен насильства на психіку людини, особливо дітей і підлітків, а їх результати мають бути доведені до широкої
міжнародній громадськості задля того, щоб захистити в умовах інформаційного вибуху підростаюче покоління від зайвої і невиправданої демонстрації жорстокості. Більше того, бурхливий розвиток комунікативних технологій мас-медіа призвів до того, що сьогодні проблема чистоти інформаційної сфери виглядає ще більш зловісною, аніж екологія біологічної сфери життя. Генетично обумовлені механізми навіювання не
зможуть забезпечити можливість вижити в тих умовах, які формуються сучасними засобами інформаційного впливу. У зв’язку з цим необхідно створити систему екологічного контролю глобального інформаційного
середовища людини, а також знизити кількість жорстоких, антигуманних
сюжетів в кіно та на телебаченні. Частковим вирішенням проблеми чистоти інформаційної сфери деякі дослідники вважають здійснення сертифікації комп’ютерних програм, телевізійних та навчальних програм із залученням спеціалістів різних професій – медиків, інженерів-програмістів,
психологів, юристів.
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© Павло Катеринчук
СОЦІАЛЬНІ МЕДІА
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НОВИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ
Поширення Інтернету та збільшення числа його постійних користувачів призводить не лише до зміцнення його позицій, але й до трансформації сучасного медіаринку, появи нових медіасервісів, котрі у свою чергу, сприяють формуванню нового медіасередовища політичної соціалізації громадян.
Змінився також і характер взаємодії традиційних ЗМІ та Інтернет-ЗМІ.
Зокрема М. Маклюен колись сказав, що нові ЗМІ починають свою діяльність із використання матеріалів старих ЗМІ [1]. Наприклад, радіоведучі
спочатку зачитували вголос матеріали газет, однак з часом почали створювати свій власний контент. Так само й Інтернет-ЗМІ мають тенденцію
з часом абстрагуватися від формату друкованих ЗМІ. Більше того, саме
вони поступово стають головними каналами розповсюдження новин.
Новинні ринки сьогодні трансформуються. Географічний і технологічний розриви, а також домінування національних агентств зникають.
Поява агрегаторів новин та іноземних джерел означає, що змагання за те,
щоб бути першим джерелом новин, посилюється і набуває міжнародного характеру.
В Інтернеті відбувається конвергенція ЗМІ, тобто поєднання різних засобів представлення інформації одночасно. Новинні веб-сайти презентують не тільки текст і фотографії, але і розміщують відео. Дослідження 80
американських газет показало, що у 1997 році лише 7% новинних сайтів
мали відео-контент і 16% аудіо, у 2003 році 44% мали і те, й інше, а з 2005
року це стало певним неписаним стандартом [2, p. 76].
Така конвергенція ЗМІ не є випадковою, швидше вона навіть є закономірною. З появою нових електронних пристроїв та бездротового Інтернету, цей процес значно пришвидшився. Саме розвиток соціальних мереж
нині змушує традиційні ЗМІ переходити на нові засоби і техніки передачі новин, поширюватися у мережі Інтернет. Більше того, нові технологічні можливості розповсюдження інформації мають для традиційних ЗМІ
низку переваг. Насамперед варто вказати на швидкість розповсюдження
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інформації. З появою і поширенням смартфонів та планшетів на операційних системах Android, IOS та Windows Mobile користувачі отримали
можливість до блискавичного доступу до інформації, новин. Окрім цього,
ускладнився і самий контент новин, їх наповнення, різноманітність. Нині
чимало авторитетних та популярних ЗМІ дублюють свій контент у електронних ЗМІ, насамперед у мережі Інтернет, адже дедалі більше споживачів медіапродукції, особливо молоді, проводять свій вільний час, спілкуються, працюють саме у мережі.
Цю тенденцію одразу ж відчули і підхопили політики, про що свідчить
їх проникнення і участь у соціальних мережах, блогах, форумах тощо. Виборча кампанія Президента Обами стали першою ластівкою, котра засвідчила досі недооцінений масив користувачів мережі з точки зору можливостей політичного маніпулювання. Виборчий штаб кандидата у президенти Б.Обами приділив значну увагу роботі з соцмережами і блогами,
для того аби кожний американець міг відчути свою пряму приналежність
до формування політики майбутнього президента, або ж принаймні повірити у те, що політик почув його.
Виборчі кампанії 2010-2012 років в Україні лише підтвердили цю тенденцію, адже практично усі кандидати у Президенти 2010 року та політичні партії й мажоритарники, що висувалися у депутати до Верховної
ради України 2012 року використовували мережу Інтернет у агітаційних
та пропагандистських цілях. Проте ці виборчі кампанії не йдуть ні в яке
порівняння з подіями в Україні кінця 2013 – початку 2014 року. «Революція гідності» або «Євромайдан» не лише зумовили повалення режиму
Януковича й остаточну переорієнтацію держави на європейський вектор
зовнішньої політики, але й вкотре засвідчили потужність медійної складової політичного процесу.
Таким чином, сьогодні Інтернет є одним із основних джерел політичної
інформації серед політично активно громадян. Він набуває дедалі більшої
популярності та стає потужним агентом впливу на політичну свідомість і
поведінку людей, особливо молоді. Мережа продукує нові потреби та очікування, змінює структуру інтересів і цінностей, створює новий тип життєдіяльності, впливає на соціальне розшарування суспільства, створюючи
непропорційне представництво окремих ідей, політичних сил тощо.
Суспільно-політичні перетворення в Україні 2013-2014 року також засвідчили величезний вплив соціальних мереж (Facebook, Twitter,
VKontakte) на формування політичної думки громадян, насамперед молоді й політично активних українців середнього та старшого віку. Фактично Інтернет перетворився для українців у глобальну плюралістичну медіамережу, котра поєднує мільйони користувачів і тисячі інформаційних
ресурсів. З огляду на це, можна говорити про Інтернет як про середовище політичної соціалізації громадян. Українська дослідниця Ганна Коваль
зазначає, що у політичній науці поняття соціалізації досліджується головним чином у двох аспектах: по-перше, з погляду теорії політичної соціалізації, що описує й пояснює як відбувається соціалізація індивідів у по-

літичному середовищі - це специфічна сфера загальної теорії соціалізації.
І, по-друге, з погляду теорії політичної соціалізації, найменше розробленої в політичній науці. Її предметом є вивчення можливостей застосування категорій загальної теорії соціалізації до аналізу політичних систем [3].
Тому розглядаючи Інтернет як чинник політичної соціалізації потрібно
враховувати, що повідомлення у ньому, у тому числі й політичні, формуються переважно під впливом свідомості та поведінки великих груп користувачів. Ключова відмінність Інтернет-ЗМІ від традиційних медіа полягає у форматі самої мережі, котра створює швидкий та вільний доступ
до величезної кількості інформації, у тому числі, про діяльність владних
структур, дає свободу слова, свободу організацій та зібрань інформації,
сприяє плюралізму думок тощо [4].
Водночас такі цінності як свобода слова та плюралізм думок спричиняють і певні виклики та загрози, зокрема всесвітня мережа здатна розвинути почуття безвідповідальності за написані слова, адже Інтернет дає
можливість висловлювати свою позицію та думку чи вести діалог в анонімному режимі або під вигаданим іменем. Тобто користувачі здатні виступати в ролі актора і не боятися висловлювати протиправні заклики чи
ображати честь та гідність інших користувачів, соціальних груп та прихильників протилежних ідей.
Плюралізм думок та легкість викладу інформації в Інтернет, дозволяє маргінальним рухам вербувати прихильників, особливо молодь. Проте перелічені вище вимоги дотримання суспільної моралі на просторах
Інтернету переважно є більше формальними. Наприклад, у межах одного з найпопулярніших сайтів в Україні «ВКонтакті» можна знайти безліч
груп, які наповнені аморальним контентом, що закликає до расизму, ксенофобії, антисемітизму, міжетнічних та міжконфесійних конфліктів і т.п.
Російські «Вконтакте» та «Однокласники» взагалі відзначилися відверто
антиукраїнською пропагандою та численними випадками дезінформації,
про що неодноразово повідомляли не лише українські користувачі, але й
вітчизняні органи національної безпеки [5].
Варто навести ще один яскравий приклад впливу електроних медіа на
події в Україні 2014 року. До катастрофи малайзійського Боїнга 17 липня 2014 року українці, навіть попри агресію Росії, не знали і не розуміли масштаби роботи, а відтак силу впливу соціальних медіа в сучасному світі. Та реалії такі, що по катастрофі Twitter, Facebook, YouTube та інші
менш потужні соцмережі враз перетворилися на поле інформаційної битви. Поле, що впливає на суспільну думку, а та, в свою чергу, впливає на регіональні та світові ЗМІ з політиками. Зрозуміло, що катастрофа малайзійського Боїнга, якого збили російські терористи над територією контрольованої ними східної України, одразу спричинила величезний сплеск інформації.
За результатами популярного агрегатора новин NewsWhip бачимо,
що з восьми найрейтинговіших європейських новин шість створені російським пропагандистським рупором Russia Today (англ. – Росія Сьогод-
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ні) [6]. В цих новинах реалізується політика Кремля, де Україна звинувачена в усіх можливих гріхах: і Буки українські, і Україна винна в катастрофі, і те, що Путін мав бути мішенню для ракет…
Світова журналістика втратила значні позиції після економічної кризи 2008 року. З того часу традиційні медіа і навіть поважні редакції мусять
економити на всьому на чому тільки можна. Деякі скорочують фотографів, деякі мусять скорочувати журналістів. Але редакції з останніх сил намагаються втриматися на плаву і тут їм на допомогу приходять соціальні медіа і прості люди.
Західні редакції, дивлячись на популярність тем в згаданих вище
сервісах-агрегаторах, розуміють їхню популярність для людей, і перекидають ці теми далі. А позаяк редакції часто не мають достатньо журналістів, то користуються послугами так званих медіа-воркерів (англ. – mediaworkers – медіа-працівників, якими часто є низькооплачувані студенти чи
практиканти). Зрозуміло, що в таких ситуаціях теми добираються і пишуться вже далеко не за журналістськими стандартами.
Так, звісно, що є видання, які дотримуються основних засад журналістики. Але в світлі швидкого розвитку інтернету і появи все нових
інтернет-медіа, питома кількість неякісних інформаційних сторінок просто задавлює масою відомі видання. А якщо неякісними посиланнями заповнити соцмережі, то можна будь-кого втопити в інформаційному шумовинні.
Таким чином, все більше людей отримують викривлену інформацію. А
на основі такого викривлення аудиторія досить часто формує свою думку.
Ця думка впливає на місцевих політиків, які мусять подобатися аудиторії.
Від місцевих політиків настрої “перекочовують” на вищі щаблі.
Технологічна революція, що почалася із появою персональних
комп’ютерів та мобільних пристроїв з доступом до мережі, породила цілу
низку нових сервісів та послуг, соціальних мереж як віртуального простору спілкування та соціалізації. Феномен нових соціальних медіа, котрі
працюють на технологіях та принципах Веб 2.0, завдяки чому споживачі
контенту через свої дописи стають його співавторами і можуть взаємодіяти, співпрацювати, спілкуватися, ділитися інформацією, визначив нові
можливості обміну інформацією та створив засади віртуальної комунікації, котра тепер становить частину нашого життєвого простору. Окрім
того такі технологічні можливості віртуалізацію політики, коли громадяни, виборці дедалі менше можуть споживати інформацію з першоджерел
і оцінювати політиків у прямому контакті, а не крізь призму аудіовізуальних та електронних медіа. Водночас співставлення ілюзорного й фантастичного світу разом з функціонуванням реальних законів життя роблять
Інтернет-засоби спілкування дуже привабливими для молоді, особливо за
умов несприятливого середовища, адже вони не потребують визначених
соціальних статусів та ролей, а тим більше зусиль для боротьби за місце
в соціальній ієрархії. Таким чином, формування референтних груп здійснюється вільно, хаотично та некеровано. Усі ці фактори сприяли появі

такого явища, як кіберсоціалізація, що, на думку української дослідниці
Олени Кудашкіної, є новим видом соціалізації [7].
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© Адам-Любомир Лозинський
ЯВИЩЕ FACEBOOK-ЛІТЕРАТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
В умовах набуття соціальними мережами шаленої популярності їхні
користувачі, зокрема громадські активісти, журналісти, письменники, використовують їх не лише для приватного спілкування та інформування
про своє життя, а й як інтелектуальний майданчик. Низка як молодих,
так і досвідчених поетів та письменників почали публікувати у них уривки творів зі своїх майбутніх книг, які вже готові чи на стадії розробки, а
також посилання на тексти, власні блоги (інтернет-щоденники), критику
тощо, тобто матеріали, які «живуть» суто у мережі. Але водночас із цим
з’явився й інший феномен протилежного характеру. Мова йде про випадки, коли люди (не обов’язково письменники) на своїх сторінках у соцмережах упродовж певного часу публікують матеріали, історії, думки тощо,
які накопичуються і які згодом, об’єднавши довкола певної теми чи проблеми, вирішують видати у вигляді повноцінної книги, заздалегідь не плануючи цього. Цей феномен отримав назву «Facebook-література».
У 2014 р. дослідження компанії «Fractl» показало, що найбільш популярною соціальною мережею для розміщення і розповсюдження контенту є «Facebook». Саме ця мережа найпопулярніша і найбільше насичена
користувачами. Вона входить у п’ятірку соціальних мереж, які найкраще
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підходять для вдалого просування контенту і саме «Facebook» зайняв серед них перше місце з частиною розміщеного контенту 82% [2]. І хоч у
ньому варто докласти чимало зусиль, аби знайти потрібну інформацію чи
давніший тематичний пост, але ця соціальна мережа набагато ефективніше виконує свою роль – як засіб знайомства та комунікації, тому й є найпопулярнішою вже довгий час. Відповідно, нею користуються автори різних типів і в ній публікують свої найцікавіші матеріали, які згодом можна оформити у друковане видання, якщо є для цього відповідний читацький запит.
Катріна Хаддад-Розкладай пропонує говорити про літературу у
«Facebook» в контексті трьох складових:
– тексти, які вперше були опубліковані в соціальній мережі, а потім вийшли друком;
– публікацію в «Facebook» раніше виданих творів із метою просування;
– тексти, що існують тільки в Інтернеті [3].
В усіх цих випадках спільним є наявність мережевого/віртуального автора – оповідача нового типу, який відкритий до діалогу з читачем, який
правдиво і щиро розповідає про своє життя і допускає усіх читачів до
співтворчості [1, c. 274]. Хоча кола цих читачів не завжди бувають дуже великими, адже сьогодні відбувається явний процес фрагментації суспільства, замикання у стратах, і будь-який літературний текст виявляється інструментом ідентифікації того чи іншого соціального статусу [4, c. 41].
Про статус запотребованості автора свідчить і те, що він з віртуального автора стає письменником у друці. За останні роки в Україні з’явилася
низка видать такого штибу. Проте варто зауважити, що перенесення мережевих матеріалів на папір вже були раніше в Україні. Перша концептуальна спроба опублікувати мережеву літературу на папері: ще 2005 року
вийшла друком збірка «Антологія українського самвидаву» з понад 150
творами невідомих широкому колу авторів, які були опубліковані в Інтернеті впродовж 2000-2004 рр.
Сьогодні українські видавництва запропонували читачам уже декілька книг, в основу яких лягли пости з «Facebook». Серед сучасних українських видань це деякі книги, присвячені подіям на Майдані. Насамперед
варто згадати «Літопис самовидців: дев’ять місяців українського спротиву» Оксани Забужко. Це хроніка подій від листопада 2013 до липня 2014,
яка була відображена соціальних мережах та блогах, що охоплює не лише
Майдан, а й війну на Сході. Тут продемонстровано зміну настроїв і глибинні психологічні трансформації в українському суспільстві. До збірки
увійшли матеріали понад 100 авторів. Не менше п’ятисот поширень – таким був критерій відбору текстів для «Літопису самовидців». Книга починається з повідомлень про побиття студентів. Останній запис в антології
датується 29 липня. Також варто відзначити книгу «Є люди» журналістки
Крістіни Бердинських. Авторка почала вести блог-щоденник у «Facebook»

під час Євромайдану, де викладала історії людей, що стояли на головній
площі Києва і про яких не писали ЗМІ.
Наступний приклад – книга заступниці голови Одеської ОДА, відомого блогера та журналіста, однієї з лідерів одеського Євромайдану Зої Казанжи «Якби я була». Це збірка із 88-мох новел про життя мешканців Одеси, прототипами більшості з яких стали реальні люди – знайомі письменниці та пересічні жителі міст. Також варто згадати книгу блогерки Олени
Степової – мешканки невеликого містечка на Луганщині, підконтрольного сепаратистам ЛНР «Все буде Україна або Степові історії з зони АТО».
Коли в її рідному місті розпочалася війна, вона почала писати про те, що
відбувається навколо, у Фейсбуці. За короткий час на сторінку Олени підписалися декілька десятків тисяч людей. Побутові нариси життя при ЛНР,
викладені в Інтернет, склали повноцінну книгу. Усі оповідання написані
під час бойових дій на окупованій території частини Луганщини.
Зі схожих видань варто відзначити також «Тут похований Фантомас»
Юрія Андруховича. Це збірка кращих щотижневих блогових записів, які
виходили на сайті tsn.ua. (так звані ТСН-ки). З понад 200 текстів, які публікувалися в період з 2010-2014 рр., автор обрав найкраще та найдоречніше і зберіг усі дати, оскільки саме тут вони краще допомагають відстежити ті, чи інші зміни почуттів, подій, настроїв, письменника і країни. Автор опублікував вже готові тексти, розташовані у суворо хронологічній
послідовності і спеціально не корсистувався послугами редакторів для
збереження автентичності.
Ще одним вартим уваги прикладом перенесення мережевих матеріалів на папір стало видання «The Ukrainians: історії успіху». У книзі зібрано
20 мотивуючих розмов, опублікованих на сайті theukrainians.org протягом
першого року існування проекту «The Ukrainians» – онлайн-журналу про
успішних українців, ініціативу та відповідальність. Героями книги стали
успішні українці, які досягли успіху самі, без сторонньої підтримки, які не
схильні поступатися власними принципами та цінностями, здатні перемагати у глобальному світі. Це активні інноватори, відповідальні громадяни й чесні люди, які, реалізуючи власні ідеї та проекти, змінюють Україну на краще. Відмінністю паперового варіанту є те, що тут опубліковано
більшу кількість інтерв’ю, ніж на сайті проекту.
Саме поява соціальних мереж та інших платформ для спілкування
між автором і читачем, дає нові поштовхи для зацікавлення літературою,
хоч і в дещо змінених формах. Сьогодні література стає дрібнішою, тексти втрачають обсяг, сюжет подрібнюється на короткі уривки, що зумовлено перенасиченістю інформації в мережі, недовготривалістю її життя і,
відповідно, низьким попитом на великі форми серед читачів. Проте поява
мережевих матеріалів у друкованому вигляді є логічним підсумком проведеної за певний час роботи, систематизації творів, спостережень, думок
та інших матеріалів, які зацікавлений читач хоче бачити у такому форматі, на який, незважаючи на «електронізацію» контенту, ще й досі залишається великий попит у суспільстві.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
ЯК ОДНА З ПРИЧИН СУСПІЛЬНОГО ЄВРОСКЕПТИЦИЗМУ
Недостатня поінформованість громадян стосовно євроінтеграції та
Європейського Союзу в цілому є однією з причин, що перешкоджають
розвитку позитивного ставлення до ЄС. Соціологічні дані свідчать про
суперечливе та неоднозначне ставлення українських громадян до європейської інтеграції. Незважаючи на те, що на державному рівні було декілька спроб налагодити підтримку євроінтеграційного курсу всі вони не
давали бажаного результату. Так, наприклад, Державна програма інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 20042007 роки [1] та Державна цільова програма інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки [2] не
були виконані через недостатнє фінансування [3].
Про це свідчать і численні дослідження громадської думки. Наприклад, у 2008 році на запитання “Як Ви оцінюєте рівень своєї поінформованості про ЄС?” лише 4,5% опитаних визнали свій рівень високим, а близько 50% – низьким [4]. В 2013 році в рамках проекту “Дослідження обізнаності цільових груп та стратегія комунікаційної кампанії щодо Угоди про
асоціацію Україна – ЄС, включно із ЗВТ”, який фінансувався Урядом Великої Британії через Посольство Великої Британії в Україні було проведено дослідження обізнаності цільових груп щодо питання укладання Угоди про асоціацію Україна – ЄС [5, р.13].
Дослідники прийшли до висновку, що інформаційна кампанія щодо
вступу до Митного Союзу була набагато активнішою ніж кампанія щодо
підписання Угоди про асоціацію і тим більше євроінтеграції, незважаючи
на офіційний євроінтеграційний курс. В результаті такої політики рівень
обізнаності цільових груп дослідження виявився дуже низьким. При цьому близько 33% опитаних впевнені, що в разі євроінтеграції Україна виступить лише сировинним придатком Європейського Союзу і що євро-

інтеграція погіршить економічну ситуацію в країні, беручи до уваги економічну кризу в самому ЄС. В рамках дослідження було проведено аналіз
інформаційного поля к контексті підписання Угоди про асоціацію. Основними проблемними моментами у висвітленні засобами масової інформації питань, що стосуються підписання Угоди про асоціацію стали такі:
–
інформація щодо угоди про Асоціацію та зону Вільної торгівлі –
не диверсифікована та не адаптована для різних цільових груп;
–
одноманітність цієї інформації, примітивність викладу, масований “передрук” і цитування одних і тих же джерел, причому таких, що мають низький рівень довіри аудиторії;
–
інформація про співпрацю між Україною та ЄС зазвичай подається відірвано від контексту Угоди та ЗВТ і досить узагальнено. Тому відсутності конкретики щодо Угоди захисники Митного союзу протиставляють
«переконливі» економічні приклади та розрахунки щодо економіки в цілому та окремих її галузей, в першу чергу енергетики, авіа- та автомобілебудування, аграрного сектора тощо);
–
відсутність конкретних та зрозумілих широкому загалу прикладів досягнутих результатів;
–
подача інформації про євроінтеграційні процеси з використанням “міфів”, стереотипів, шаблонів та оціночних суджень (у Митному союзі – “корумповані країни”, Росія прагне відновити імперію тощо; “ЄС на
межі розвалу”, “ЄС - бюрократична структура” та ін.);
–
різна інтерпретація фактів (від “Україна підпише Угоду про асоціацію вже найближчим часом”, “Україна взагалі не підпише Угоди про асоціацію”, “Якщо у 2013 році УА не буде підписано, то її не буде підписано ніколи”, “ЄС не зацікавлений у підписанні Угоди”, “Угоду не буде підписано
саме за нинішньої влади” тощо);
–
трансляція завідомо неправдивих фактів (“Угоду буде підписано
після виборів”, настане “ізоляція України”);
–
кількість коментарів представників ЄС періодично переважали
кількість коментарів представників української влади. У відповідних ситуаціях позиція ЄС, трансльована як через Брюссель, так і через представництво ЄС в Україні, була проактивною, Російської Федерації – реактивною, а українська влада тяжіла до пасивності або вичікування;
–
відсутність системної, послідовної, координованої інформаційної
кампанії.
За результатами аналізу було розроблено та запропоновано детальний
стратегічний підхід до вирішення питання [5, P.17].
Наступним державним кроком на шляху до покращення ситуації стало ухвалення Урядом 27 березня 2013 року “Концепції реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на період до 2017 року” [6], а 18 вересня 2013 р. – Плану заходів з її виконання
[7]. Втім, цікаво зазначити, що діючий на той час уряд М. Азарова з одного боку сприяв європейській інтеграції, розробляючи подібні концепції, а
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з іншого – раптово відмовився підписувати Угоду про асоціацію. При цьому, незважаючи на зміну владних еліт, Концепція залишилась незмінною,
а отже продовжує діяти.
Так, в рамках реалізації Концепції на кожний рік заплановано проведення соціологічного дослідження для визначення рівня підтримки, мотивації, обізнаності населення з євроінтеграційним курсом України; створення та трансляцію державними телерадіокомпаніями тематичних програм щодо реалізації європейського курсу України, проведення в регіонах публічних заходів із залученням експертів, громадськості та молоді,
міжнародних конференцій з питань подальшого розвитку відносин між
Україною та ЄС; конкурсів серед журналістів на кращий опублікований
інформаційний матеріал з європейської тематики; публічних заходів із залученням експертів та громадськості щодо розвитку співпраці України та
ЄС в контексті різного тематичного спрямування; створення та забезпечення підтримки діяльності національних та регіональних інформаційноконтактних пунктів програм ЄС у сфері освіти, навчання, молоді та спорту, досліджень, інновацій та конкурентоспроможності тощо.
Звісно, про результати впровадження даної Концепції та її ефективність судити поки що зарано, втім, враховуючи ситуацію, яка склалася на
Півдні і Сході країни можна констатувати, що великого впливу на противників євроінтеграції вона не мала.
Окрім того, враховуючи складну політичну та економічну ситуацію та
військовий конфлікт на Сході України, на нашу думку, необхідно розробити нову Концепцію інформаційної політики щодо євроінтеграції, яка
включала б в себе не лише пункти, що стосуються роз’яснення переваг та
недоліків євроінтеграції, але могла б відповідати на сучасні загрози інформаційній безпеці України, серед яких інформаційна агресія та дезінформація з боку третіх країн. Для цього доцільно було б провести професійну оцінку сучасного стану інформаційного поля України та, в першу чергу, вирішити існуючі в ньому проблеми. Окрім того, важливо, використовуючи світовий досвід розробити нову інформаційну стратегію, яка б могла гідно протистояти всім викликам сучасності.
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДИСКОМУНІКАЦІЇ МІЖ
МОЛОДІЖНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ВЛАДОЮ ТА МОЛОДДЮ
Молодь являє собою ключовий елемент в молодіжній політиці. Найчастіше потреби та настрої молоді виражають молодіжні організації, зокрема, молодіжні громадські організації. Саме тому від ефективної співпраці молоді та молодіжних організацій з органами влади і залежить результативність молодіжної політики.
Відповідно до законодавства України, молодіжні громадські організації – це об’єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних
соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів
[2]. Основні завдання молодіжних організацій визначаються відповідно
до специфіки організації, тобто її галузевої спрямованості. Проте одними
з базових є: представлення і захист законних інтересів молоді у встановленому чинним законодавством порядку в державних та громадських органах, внесення пропозиції до органів влади та управління, сприяння вирішенню соціальних проблем; всебічна підтримка молодих людей в розробці та здійсненні прогресивних, інноваційних ідей у всіх галузях людської діяльності; встановлення зв’язків та активна співпраця з іншими молодіжними та громадськими організаціями з питань створення умов для
максимальної самореалізації молоді.
В Україні існує певна державна ієрархія органів влади, відповідальних за розробку та реалізацію молодіжної політики. У ній функціонують
структури всеукраїнського, регіонального та локального рівня. До всеукраїнського рівня відносимо: Міністерство молоді та спорту України, Комітет Верховної Ради України з питань молоді, спорту та туризму, Державний інститут сімейної та молодіжної політики. На регіональному та локальному рівні виокремлюємо структурні підрозділи у справах молоді та
молодіжні громадські організації з їх спілками.
Серед пріоритетних завдань цих органів влади: забезпечення рівних
умов та можливостей для отримання якісної освіти; зміцнення патріотичних настроїв серед молоді; створення умов та рівних можливостей для
отримання якісних медичних послуг та пропагування здорового способу життя; надання гарантій участі та впливу молоді на процеси управління громадами, в яких проживають молоді люди, розширення можливостей самоврядування; залучення молоді до членства у громадських організаціях, забезпечення участі молодіжних громадських організацій у процесах прийняття рішень органами державної влади та місцевого самовряду-
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вання тощо [4]. На сьогодні, взаємодія молоді, молодіжних організацій та
органів влади має вертикальну модель комунікації (мал. 1.) часто провокуючи зниження результативності кінцевої діяльності.
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В загальному, комунікація – це людська взаємодія у світі [5]. В гуманітарних науках комунікація розглядається тільки як система зв’язування
відносин між індивідами, індивідами і суспільством, індивідами й інституціями, суспільством і державою, індивідами і державами тощо [3]. У нашій роботі під терміном «комунікація» розуміємо систему відносин між
органами влади, молодіжними організаціями та молоддю. Відповідно, дискомунікацією називаємо розлагодження в системі зазначених відносин,
що призводить до зменшення ефективності діяльності усіх її учасників.
На нашу думку, оптимізована система взаємодії молоді, молодіжних
організацій та відповідних органів влади повинна мати транскомунікаційний характер (мал. 2.).

Серед особливостей, які часто мають проблемний характер, налагодження комунікації між молоддю та владою в Україні є:
•
пасивність молоді (лише 2% молоді є членами громадських організацій [1]);
•
«сліпа» допомога органів державної влади (навіть, при наявності

матеріальних ресурсів, зокрема, фінансового забезпечення, часто органи
державної влади не мають відповідних статей розходів, тому представники молодіжних організацій у заявках змушені прописувати «правильні»
статі видатків);
•
показова звітність (багато заходів організовуються тільки заради
статистичних даних);
•
формалізм та бюрократизм (на фінансову підтримку від держави
можуть розраховувати лише молодіжні організації всеукраїнського; частіше за все це декілька організацій, які навилися правильно заповнювати
необхідні анкети);
•
тощо.
Отже, в Україні наявна дискомунікація між молодіжними організаціями, владою та молоддю. Подолання зазначеної проблеми вбачаємо в оптимізації взаємовідносин учасників системи шляхом трансформування з
вертикальної моделі комунікації у транскомунікативну.
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© Юлія Попович
СОБОРНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВЕ ПОНЯТТЯ У РЕДАКЦІЙНІЙ
ПОЛІТИЦІ ГАЗЕТИ «БУКОВИНА» (1895-1897 рр.)
Українська преса минулого – потужний і неоціненний пласт інформації, вивчення якого має надто важливе значення для дослідження масової
комунікації у сучасному світі. За останні два десятиліття особливої актуальності набуло наукове осмислення регіональної журналістики.
Ідейно-тематичний аналіз періодичних видань, особливо тих, що виходили в умовах окупації українських земель чужими державами наприкінці ХІХ – в першій половині ХХ ст., свідчить, що головною стратегією в діяльності редакцій була орієнтація на соборність.
У контексті порушеної проблеми, на нашу думку, ретельної уваги потребує перша в Чернівцях українська газета «Буковина» (1885-1910 рр.).
Вона свого часу привертала увагу авторів «Історії української дожовтне-
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вої журналістики» [4], П. Федченка [13], В. Дмитрука [5], Ф. Погребенника [9]. На початку 90-х років минулого століття до України потрапила монументальна праця «Буковина. Її минуле і сучасне» [1], де в контексті розділу «Українська преса і періодичні видання на Буковині» чимало місця
відведено ролі газети «Буковина» в суспільно-культурному житті краю.
У 1999 р. М. Тимошик перевидав унікальну книгу Аркадія Животка «Історія української преси» [6]. У ній автор лаконічно веде мову й про розвиток української преси Буковини та однойменної газети зокрема. Серед
найновіших та найповніших досліджень з історії буковинської періодики є праці М. Романюка [11], І. Михайлина [8]. Не стоять осторонь дослідження «Буковини» й сучасні чернівецькі науковці: Л. Василик [2], А. Гречанюк [3], О. Масан [7] та ін.
Довідка про цей часопис міститься в “Словнику журналіста: терміни, мас-медіа, постаті”, який вийшов за загальної редакції Ю.М. Бідзілі у
2007 р. в Ужгороді: «Буковина» – українська тижнева газета, виходила в
Чернівцях (1885-1910), пізніше – у Відні (1910-1918), видавав Союз українських послів на Буковині. Редактори: Ю. Федькович (1885-1888), С. Дашкевич (1888-1894), О. Маковей (1895-1897) та ін. У суспільно-політичних
питаннях дотримувався ліберально-буржуазних поглядів. «Б.» друкувала твори класиків української літератури і переклади красного письменства зарубіжжя. Літературно-наукові додатки до «Б.» – два випуски збірника «Зерна», тижневик «Неділя» (1895)» [12, 103]. До зазначеного додамо,
що Союз українських послів на Буковині мав відношення до видання газети лише у другий період її виходу в 1910-1918 роках, а в 1885-1909 роках
її видавало спочатку товариство «Руська Бесіда», а з 1895 р. (ч.133) – «Руська Рада».
Оскільки «Буковина» виходила досить тривалий час, тому ставимо за
мету дослідити 1895-1897-мі роки в історії газети, коли, за нашими спостереженнями, вона набула кульмінаційного розвитку і насправді стала всеукраїнським громадсько-політичним та літературно-художнім органом.
Редакцію часопису в зазначені роки очолював відомий письменник і журналіст Осип Маковей. Ролі О. Маковея як керманича газети присвячена
стаття О. Поповича «Осип Маковей – редактор газети «Буковина»» [10].
Газета була заснована з ініціативи першого на Буковині українського
громадського, культурного та освітнього товариства «Руська Бесіда» (засноване 1869 р.), в якому на початках переважали москвофіли. З 1884 року
в цій організації відбуваються зміни, в результаті яких керівництво товариством переходить до кардинально протилежної суспільної сили – народовців. Після зміни влади «Руська Бесіда» активно починає займатися видавничою діяльністю, так 1 січня 1885 року побачила світ перша українська газета краю «Буковина». До складу «Руської Бесіди» входили освічені, національно свідомі, прогресивні представники української інтелігенції Буковини, тому газета намагалася на своїх сторінках розвивати національну ідею, підтримувати українське слово, українську книгу, відстоювати державну єдність та нероздільність українських земель.

Щоб краще зрозуміти роль «Буковини» у промоції українського слова
в краї та роль О. Маковея як «редактора з-над синього Прута», котрий у
своїй редакційній діяльності орієнтувався на Київ, звернемося до структури газети та змістового наповнення її шпальт. При цьому нагадаємо, що
О. Маковей успішно втілював у практику редакційну програму, яку ще в
першому числі 1885 року «Буковина» оприлюднила: «[…] Подавати вістки
про духовне життя галицьких, угорських і на Україні жиючих братів наших, належачих до одної і тої ж самої великої родини – вірних синів одної рідної неньки нашої Матері-Руси» (Родимці! // Буковина. – 1885. – Ч.1.
– 1 січня).
За нашими підрахунками, лише з 1895 по 1897 рр. вийшло близько 750
чисел «Буковини», зустрічаються спарені номери. З приходом до газети
О. Маковея у квітні 1895 р. періодичність видання зростає до чотирьох
разів на тиждень (вівторок, четвер, субота і неділя), а з першого номера
1896 р. – виходить щоденно, окрім неділі та «руских сьвят». За короткий
час талановитий письменник і публіцист, журналіст і редактор перетворив «Буковину» на щоденник всеукраїнського значення.
Перу Осипа Маковея належить чимало публікацій в «Буковині». Зокрема він виступав у часописі як поет, прозаїк, літературний критик і неперевершений публіцист. Особливо йому вдавалися нариси, статті, фейлетони. Кожного року він друкував у середньому по 30 публіцистичних
статей, чимало з яких залишаються актуальними й понині.
В редакційній роботі О. Маковеєві допомагав лише один помічник
(перших два роки С. Кравчук, на третьому – Л. Лопатинський). Редактор,
щоб заповнити шпальти газети, мусив часто писати і на політичну, і на
економічну тему статті, і оповідання, і вірші, і рецензії. Переважна більшість публіцистичних матеріалів у газеті підписані псевдонімами, криптонімами, або взагалі без підпису. У редакційних підшивках газети «Буковина» рукою О. Маковея олівцем розшифровано переважну більшість
статей і встановлено таким чином їх авторство.
О. Маковей писав на найрізноманітнішу тематику. Кожну свою публіцистичну статтю письменник здебільшого присвячував не одній, а кільком проблемам сучасної йому дійсності, майстерно об’єднуючи їх довгими
інтригуючими назвами і блискучою формою викладу. Він описував факти соціальних та національних утисків під зверхністю Австро-Угорщини,
вузькоглядність, байдужість тогочасної інтелігенції до громадських справ,
кар’єризм. У своїх статтях О. Маковей особливо багато уваги присвятив питанням розвитоку української культури, мистецтва, літератури в
умовах Австро-Угорщини та Росії. О. Маковей не тільки критично оцінював важке становище української культури та її діячів, а й намагався
якось зарадити цій ситуації, зокрема закликав свідомі патріотичні сили
об’єднатися, наприклад, як це робили чехи, поляки та інші сусідні народи.
1897 року О. Маковей побував у Києві. Як наслідок, під враженнями
від побаченого у «столиці городів руських» народився цикл віршів, який
спочатку був надрукований в «Буковині» (1897. – 11-16 листопада), а в
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1917 р. склав поетичну збірку «Подорож до Києва». Двадцять віршів, частина яких написана в іронічно-сатиричній формі, виражали почуття синів
одного народу, які волею долі жили по різні боки австрійсько-російського
кордону. Ідеєю духовного єднання, болем за втратою незалежності України під зверхністю Росії, засудженням русифікаторської політики царизму
та вірою у воскресіння держави наповнені вірші «Привіт Україні», «Мати
городів руських», «Кияни», «Нова думка», «Пам’ятник Хмельницькому»,
«Воскресення» та ін. Отже і своїм художнім словом О. Маковей закликав
буковинців до соборності з братами-наддніпрянцями.
Щодо рубрик у газеті за 1895-1897 рр., то сталих, які б виходили періодично з номера в номер не так вже й багато. Зокрема, це такі рубрики,
як «З житя», «Дрібні вісті», «Допись», «Перегляд політичний», «Телеграми
«Буковини»», хоча й вони зустрічаються не в кожному номері.
«Буковина» активно інформувала своїх читачів про життя українців
на всіх українських землях, як західноукраїнських, так і по той бік Дніпра.
Часопис не давав забути основному населенню Буковини про їхнє етнічне походження, пробуджував патріотизм, національну свідомість. В такий
спосіб, крізь призму своїх публікацій, газета відстоювала соборність української держави, намагалася вказати шляхи до об’єднання українських земель в єдину суверенну Україну.
Не можливо оминути увагою такі яскраві публікації 1895 р., заголовки
яких говорять самі за себе: «Хроніка з України» (З листів і часописів. Ч. 2021, ч. 123), «З життя на Україні» (Ч. 35. – С.1, ч. 54. – С. 2, ч. 57. – С. 1-2), «Відгук Галичини на Україні» (Допись з України. Ч. 157. – С.1-2, ч. 158. – С.1-2),
«Лист з Лубен в Росиї» (Ч.145. – С.3), «Вісти з Росиї» (Ч. 49. – С.2-3), «Фінанси Росиї» (Допись «Буковини». Ч. 77. – С. 1-2), «Новини з Росиї» (Допись «Буковини». Ч. 131. – С.2, ч. 132. – С.2, ч. 136. – С.3, ч. 137. – С.2, ч. 143.
– С.2-3, ч. 149. – С.2-3), «Вік наших письменників» (Ч. 103. – С.1-3) та ін.
У 1896 році – «Допись з Києва» (Ч.122. – С.1-2), «Що ви собі думаєте,
Москалі?» (Ч. 41. – С.1-2), «Допись з України» (Ч. 201. – С. 2, Мих. К-ий),
«Справа мови на Україні» (Ч. 233. – С.1-2), «Хліборобські спілки в Херсонщині» (Ч. 143, 144,145, Віра Коцюбинська), «Памяти Тараса Шевченка»
(Ч. 51, ч. 52, Володимир Масляк), «Росийскі часописи про Шевченка» (Ч.66.
– С.1-2, Осип Маковей), «Ольга Кобилянська» (Ч.99. – С.1-3), «З історії нашої літератури» (Ч.133. – С.1-3, ч. 134. – С.1-3, О.М.) та ін.
1897 рік запам’ятався такими публікаціями: «Роковини в 1897 році в
літературнім житю України-Руси» (Ч.1. – С.2-3, ч.2. – С.1, Др. М.П.), «Історична» правда» (Ч.3. – С.1, Епіграф: Як би ви вчились так, як треба, /
То й мудрість би була своя… / Т.Шевченко), «Микола Івасюк» (Руский
артист-маляр, ч.5. – С.1-2, Осип Маковей), «Польща а Україна» (Ч.7. – С.12), «На кримських виноградниках. IV.*) Дорогі устриці» (Ч.10. – С.1-2, ч.11.
– С.1-2, Ол.Кониський), «Галицко-руский ділєтантизм а україньско-руска
агресивність» (Ч.17. – С.1, ч.18, ч.19, ч.20, Володимир Масляк), «1872-1897.
Чи навчилися ми чого за остатних 25 літ?» (Ч.23, - С.1-2), «Вісти з Канади» (Слово на розум нашим селянам, ч.24. – С.1-2, Кирило Ґеник, госпо-

дар в Канаді), «Посрамленіє» москвофілів» (Ч.28. – С.1-2), «Дещо з угорської Руси» (Ч.30. – С.1-2), «Пантелеймон Олександрович Куліш» (некролог,
Ч. 32. – С.1), «Русини в Сполучених державах» (Ч.38. – С.1-3, ч.39.
– С.1-3, ч.40. – С.1-3), «Росийскі відносини» (Допись «Буковини» з Росиї,
ч.42. – С.1-2, Українець) та ін.
Серед актуальних матеріалів, надрукованих у «Буковині» 1897 р. (Ч.
126-149, 277-285, 287-288), осібне місце відводимо серії опублікованих розділів із майбутньої книги С. Смаль-Стоцького з історії українців Буковини «Буковинська Русь».
Отже, «Буковина» у час свого розквіту (1895-1897 рр.), продовжила услід за С. Воробкевичем (1877 р. видав у Чернівцях український альманах «Руська хата»), Ю. Федьковичем (перший редактор газети) будити національну гідність українців краю. Вона виконувала дуже важливу
суспільно-політичну роль – єднала духовно з Києвом-столицею не тільки
буковинців, але й всіх українців Галичини, Закарпаття, та тих, що мешкали далеко поза її етнографічними кордонами.
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ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
УКРАЇНИ ПІСЛЯ ЄВРОМАЙДАНУ
Питаннями культурної дипломатії в Україні нині опікуються на найвищому державному рівні. Це – Адміністрація Президента, Міністерство
закордонних справ, Міністерство інформаційної політики України, а також Міністерство культури і туризму, Міністерство з питань сім’ї, молоді і спорту, Міністерство освіти і науки та ін. В 2015 році свідченням такої уваги стали такі кроки, по-перше, створення ради реформ при Адміністрації Президента України за напрямом «Просування інтересів України у світі», яка у березні минулого року запустила Програму просування
інтересів України у світі; по-друге, Міністерством закордонних справ був
організований Форум культурної дипломатії та створення управління публічної дипломатії при цьому органі влади; по-третє, Міністерство культури України в серпні минулого року ініціювало створення Українського інституту Тараса Шевченка та розпочало роботу над Концепцією інституції. У серпні 2015 року Міністерство інформаційної політики України анонсувало запуск мультимедійної платформи іномовлення на Азію,
Європу, США і популярні курорти, з метою інформувати світ про новини України та рекламувати її інвестиційну і туристичну привабливість.
Нині разом з традиційними інструментами презентації національної
культури в контексті просування національних інтересів застосовуються інноваційні заходи. До традиційних каналів культурної дипломатії відносять діяльність культурних центрів країни, які як правило працюють
при посольствах України за кордоном. Станом на грудень 2013 року в європейських країнах діяло 17 культурно-інформаційних центрів у складі
закордонних дипломатичних установ України: в Австрії, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Греції, Грузії, Естонії, Іспанії, Італії, Молдові, Польщі, Португалії, Румунії, Туреччині, Угорщині, Франції, Чехії. При Посольстві України
у ФРН діє інформаційно-культурна агенція України [1]. Культурна дипломатія включає в себе не лише організацію курсів з вивчення національної
мови в іноземних державах, але і проведення тематичних тижнів, присвячених національній культурі, літературі кінематографу; організацію фестивалів, свят і вечорів, присвячених національній мові і культурі, проведення виставок тощо.
Ілюстрацією зазначеного вище може бути діяльність Посольства України в Королівстві Бельгія. Так, за сприяння дипустанови 9-12 грудня 2014
року в приміщенні Європарламенту в Брюсселі в рамках конференції
«Україна як тест на європейську солідарність» було представлено фото-

виставку «Донбас: війна і мир». До експозиції увійшли 60 фотографій, які
відобразили найбільш драматичні епізоди зіткнення війни та миру на теренах нашої батьківщини. Автори знімків: професійні фотографи, журналісти, місцеві мешканці, бійці АТО, волонтери. Також тут показали першу
частину документального фільму Х. Бондаренко «Україна: Скрізь вогонь.
Після визволення», що розповідає про тисячі свідків російської агресії на
Донбасі, страждання та випробування цивільного населення у зоні конфлікту [2].
У березні 2015-го в приміщенні престижного брюссельського мистецького центру «Bozar» відбулася прем’єра фільму українського режисера С.Лозниці «Майдан» . Цьому показу передувала півторагодинна дискусія за участю режисера та журналістів з Румунії, Польщі, Латвії , які
ділилися своїми враженнями від подорожей в Україну у період Майдану. Темі Майдану було присвячено художню виставку під назвою «Стіна. 28.01 – 08.03.2014» відомого українського художника М. Вайсберга, яка
проходила влітку 2014 року в Європейському домі у Лондоні.
За сприяння Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина лише у Берліні вдалося організувати понад 100 заходів, присвячених
подіям в Україні й покликаних у той чи інший спосіб розповісти правду про Україну. Так, у червні 2014 року в галереї Німецької служби академічних обмінів паралельно з 8-ю Берлінською бієнале відбулася виставка
«The Ukrainians». На ній було презентовано твори українських політично
активних представників образотворчого мистецтва та літератури різних
поколінь. У виставці брали участь: Б. Кляйн (мистецтвознавець, куратор
виставки), Ю. Андрухович, Є. Бєлорусець, М. Кадан, Ж. Кадирова, О. Хоменко, В. Кузнецов, Ю. Лейдерман, Л. Наконечна, О. Мельник, Б. Михайлов, К. Міщенко, В. Ралко, М. Рідний, художня група «REP», Ш. Снайдер,
О. Брюховецька та С. Жадан [3]. У продовж чотирьох днів серпня в столиці Німеччини тривав щорічний «Фестиваль миру» (Friedensfestival Berlin),
метою якого є боротьба за мир, проти голоду, насильства, нерівності, використання звичайної та ядерної зброї тощо. Тож, завдяки цій акції вдалося привернути увагу багатьох мешканців та гостей Берліну до подій, що
відбуваються в Україні, донести актуальну інформацію та факти, а також
зібрати чималі кошти на потреби української армії.
Можливість дізнатися більше про прозу та лірику авторів з усього світу та сучасну Україну отримали гості та учасники ХІV Міжнародного літературного фестивалю, організованого у столиці Німеччини 10–20 вересня. Нашу країну представляв письменник А.Курков, який презентував
свою книгу «Українські щоденники». Цей захід вартий уваги ще й тому,
що він проходив під гаслом «Культура довіри». В його рамках відбулися лекції, форуми, дискусії на теми кризи та конфліктів у країнах та світі в цілому.
Зокрема, актуальній «українській темі» було присвячено цілу низку дискусій: «Україна та Євромайдан», «Майбутнє України», «Довіра до
України» за участю 5 активістів нашого Євромайдану. Такий формат до-
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зволив усім присутнім отримати інформацію про актуальний стан подій
з першоджерел і, звичайно, обмінятися думками й досвідом у подоланні кризових та конфліктних ситуацій [4]. За сприяння Посольства України в Австрії, Федерального міністерства Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії, та Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький Арсенал» в квітні 2014 року у віденському Будинку художника відбулася мистецька виставка «Я крапля в океані. Мистецтво української революції», присвячена художнім та візуальним формам вираження протестів, відзнятим під час зимових подій на Майдані в
2014 році.
Окремо слід виділити інноваційні інструменти публічної дипломатії
України після Євромайдану до яких віднесемо використання можливостей Інтернету, соціальних мереж, телекомунікацій. В даному аспекті слід
сказати про діяльність Міністерства іноземних справ України, в структурі якого наприкінці 2015 року з’явився новий підрозділ, який буде опікуватись питаннями публічної дипломатії. Першим кроком діяльності
щодо просування культурного потенціалу України з боку МЗС стала презентація іміджевого сайту. Так, на початку грудня минулого року, в рамках розвитку публічної дипломатії МЗС України запровадило міжнародну онлайн-кампанію – сайт www.myukraineis.org з хештегом #myukraineis
(Моя Україна – це) з популяризації нашої країни за кордоном. В основі проекту лежить ідея звільнення від існуючих кліше і стереотипів про
Україну. Як йдеться у повідомленні відомства, тепер ті, хто реалізовуватиме культурний проект для іноземних аудиторій та потребуватиме підтримки МЗС, повинен буде подати заявку, шляхом заповнення спеціальної форми в режиме онлайн в розділі «Add your story». Відбір проектів відбуватиметься на регулярній основі, представниками експертної платформи при МЗС з питань культурної дипломатії. Кращі запропоновані користувачами факти будуть додаватися до створеного сайту [5].
Цікавою виявилася ініціатива МЗС з проведення флеш-мобу на підтримку України, який пройшов 11-22 січня 2016 року та об’єднав понад
15 000 учасників із 68 країн. Суть флеш-мобу полягала в тому, що кожен
бажаючий міг сфотографуватися з постером на підтримку єдності України та викласти фото в мережу з хеш-тегом #UnitedUkraine та #УкраїнаЄдина. Флеш-моб у мережі набрав велику популярність і залучив набагато
більшу кількість учасників i країн учасниць, ніж планувалось [6].
Свідченням покращення доступу української громадськості до Голови держваи та підвищення культури Інтернет-спілкування із громадянами є запуск мікро-блога Президента України в Твіттері. Хоча цю сторінку переважно веде прес-служба, її можна розглядати як офційну позицію
очільника держави з актуальних питань. На даній сторінці викладаються
звіти про публічні дії Президента України, зокрема, участь у громадських
заходах, офіційні зустрічі, відвідування зони АТО, участь у переговорах з
українськими та міжнародними партнерами тощо. Також тут з’являється
інформація щодо певних питань паралельно з прес-релізами на сайті чи

виступами на телебаченні, привітання населення України з загальнодержавними та професійними святами. Дана ініціатива сприяє підвищенню
іміджу України як сучасної культурної держави, відкритої до спілкування
з населенням та реагуванням на його потреби, адже коментарі пересічних
громадян їх питання та відповіді аналізуються прес-службою, а найбільш
актуальні для громадськості питання розглядаються Президентом чи не
швидше, ніж офіційні петиції, які також було впроваджено під керівництвом діючого Президента. Твітер ведеться українською мовою, міжнародна інформація дублюється англійською, а коментарі можуть бути надані різними мовами світу.
Окремо можна виділити ініціативу телеканала Ukraine Today, який
спільно з Міністерством закордонних справ України створили медіапроект #UkraineEdu, що демонструє можливості для навчання іноземних
студентів в університетах України. Презентація проекту відбулась 4 червня 2015 року в МЗС України. Мета проекту – популяризувати вищу освіту в Україні на міжнародному рівні. Він складається з 12 відео-історій закордонних студентів, які проходять навчання в українських ВНЗ. Відеоматеріали, створені в рамках Проекту, демонструватимуться в ефірі Ukraine
Today. Потім їх будуть розповсюджувати черех українські дипломатичні
місії за кордоном, а також через університети на міжнародних освітніх виставках і формуах.
Можна зробити висновок, що в Україні після подій 2013-14 року, які
відомі світові як Євромайдан, запущено значну кількість цікавих, якісних
ініціатив, спрямованих на просування національної культури та руйнацію негативних міфів та стереотипів серед міжнародної аудиторії. Для
досягнення зазначених цілей використовуються як традиційні, так і інноваційні інструменти, до яких ми віднесли позиціоновану роботу в Інтернет, соціальних мережах, телекомунікаційні проекти. Вважаємо, що оцінку давати ще рано, однак можемо сказати, що ефективність інструментів культурної дипломатії буде залежати від низки факторів, зокрема, від
якості інформаційних приводів, які стосуються культурного життя країни та українців та які здатні позитивно вплинути на імідж держави, та
узгодженості дій учасників процесу (владних інститутів та громадських
ініціатив).
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ЦИФРОВА ДИПЛОМАТІЯ (DIGITAL OR EDIPLOMACY) ЯК
КЛЮЧОВИЙ ВЕКТОР ІМІДЖМЕЙКІНГУ
На зламі XX-XXI століття світовий соціум перебуває у стані ‘футурошоку’ (Елвін Тоффлер) внаслідок стрімких технологічних, політичних, економічних, культурно-лінгвістичних змін, які призвели до турбулентності
сучасного світового порядку, усієї системи міжнародних відносин, а разом
з ними і традиційних форм дипломатії. Глобалізація світових політичних
процесів спричинила появу іміджевого феномену, його вплив на ефективність зовнішньої і внутрішньої політики, позиціонування держави у міжнародному інформаційному просторі, та розвиток політичної культури у
сучасному світі. Позитивний імідж країни, власне, влади визначається як
суспільно значимий чинник, невід’ємна складова політичної діяльності у
процесі забезпечення стратегічних національних інтересів, застосовуючи
інноваційні комунікативні технології. Значущу роль при розв’язанні проблеми побудови позитивного іміджу держави відіграють зовнішньополітичні комунікативні технології, які входять до концептуальної парадигми
політичних стратегій держави, а також інших суб’єктів міжнародних відносин, де вони є одним із компонентів міжнародних впливів, а також чинником функціонування держави у міжнародному інформаційному медіа просторі. Активні процеси глобальної інформатизації, що є домінантою розвитку сучасного суспільства, поставили на якісно новий рівень
проблему розробки та імплементацію іміджевої політики держави. Отже,
важливим засобом впровадження іміджевої стратегії є інформаційні технології, що на сучасному етапі світового розвитку проникають в усі сфери людської діяльності, здійснюють істотний вплив на формування світогляду людини, спосіб життя, систему міжособистісних відносин. Ключовими позиціями у реалізації іміджевої стратегії по забезпеченню позитивного іміджу держави є налагодження конструктивної взаємодії із громадськістю, забезпечення зворотного зв’язку, за допомогою різних засобів масової комунікації.
Як й інші форми суспільного буття, дипломатія нерозривно пов’язана
з цивілізаційним поступом людства. Епоха аграрного суспільства з її ранніми формами державності, дискретністю політичного й комунікаційного простору мала три складові класичної дипломатії – переговори, інформування та представництво – і не знала постійного дипломатично-

го представництва й інформування. Зародження та розвиток індустріального суспільства з його масовим виробництвом і масовим споживанням,
транспортно-комунікаційною революцією зумовили становлення в Західній Європі сучасного типу держави з відповідним розумінням суверенітету, національного інтересу тощо. У сфері міжнародних відносин це вилилося в незаперечне домінування державо-центричної моделі. Розквіт класичної дипломатії – ХІХ ст., коли, за словами одного з найяскравіших політичних представників того часу Отто фон Бісмарка, панував ‘das Primat
der Außenpolitik’[3].
Свідченням мінливості сучасного світового порядку, та усієї системи міжнародних відносин, а разом з ними і традиційних форм дипломатії є цифрова (електронна) дипломатія (англ. ‘Digital diplomacy’,
e-diplomacy), яка передбачає використання можливостей мережі Інтернет та інформаційно-комунікаційних технологій для розв’язання дипломатичних завдань. У рамках цифрової дипломатії використовуються нові
медіа, соціальні мережі, блоги а також медіа майданчики у глобальній мережі. До електронної дипломатії залучені державні відомства, першочергово, зовнішньополітичні, урядові органи, а також неурядові організації,
чия діяльність пов’язана з реалізацією зовнішньополітичного курсу держави. Головні цілі цифрової дипломатії – просування зовнішньополітичних інтересів, інформаційна пропаганда через Інтернет-телебачення, соціальні мережі та мобільні телефони, спрямована на масову свідомість і політичні еліти.
В інформаційну добу дипломатія об’єднала широкий спектр акторів,
які можуть безпосередньо спілкуватися з іноземними колегами без участі офіційних представників МЗС, що стало можливим лише завдяки мережі Internet. На сьогоднішній день паралельно існують багато визначень,
що використовуються для позначення способу ведення дипломатичної діяльності за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій. Застосування того чи іншого терміну є переважним в залежності від країни
його вживання. Усі вживані терміни стосовно реалізації дипломатичної
діяльності за допомогою мережі Internet можна умовно розділити на три
групи: ‘інструментальні терміни’, ‘галузеві терміни’, ‘конкретизуючі терміни’. Третя група є найбільш розгорнутою щодо окреслення реалізації дипломатичних відносин завдяки мережі Internet, позаяк у даній групі термінів розкривається необхідність комплексного підходу до здійснення дипломатичної діяльності в мережі Internet. Адекватним у використанні для
вітчизняної наукової літератури є термін ‘віртуальна дипломатія’, що в
широкому розумінні, детермінує форму дипломатії, що асоціюється з появою глобальних інформаційно-комунікаційних мереж, у вузькому – прийняття рішень, координація, комунікація та практика міжнародних відносин, що здійснюється за допомогою інформаційних та комунікаційних
технологій. На даний момент віртуальна дипломатія є лише складовою
традиційних методів здійснення дипломатичної діяльності.
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Нині паралельно існують декілька виразів, що використовуються для
позначення способу ведення дипломатичної діяльності за допомогою ІКТ:
цифрова дипломатія (Digital Diplomacy), Інтернет дипломатія (Internet
diplomacy), електронна дипломатія (eDiplomacy), дипломатія електронних ЗМІ (Digital Media Diplomacy), дипломатія соціальних мереж (Social
Media Diplomacy), Твіттер-дипломатія (Twitter Diplomacy), або Твіпломатія (Twiplomacy), публічна дипломатія Веб 2.0. (Public Diplomacy Web 2.0.),
кіберпарадипломатія (Cyberparadiplomacy), нова дипломатія та ін. Крім
того, Євгеном Пантелєєвим було запропоновано термін “інноваційна дипломатія” [5].
Таким чином, у традиційній дипломатії виникли дві принципово нові
характеристики: створення засобами комунікації вільного потоку контенту та інформації, в результаті чого інформація перестала бути доступною
тільки для обмеженого числа привілейованих чиновників, а також швидкість, через що дипломати перебувають в постійній необхідності приймати швидкі рішення. На державному та індивідуальному рівнях існує багато ініціатив у галузі цифрової дипломатії, як, наприклад, проекти, спрямовані на картографування та вимір впливу, що здійснюється цифровими
каналами, наприклад, Twiplomacy (проект Twitter, спостерігає за Інтернетактивністю лідерів держав).
З моменту обрання наприкінці травня 2014 р., новий Прем’єр-міністр
Індії Нарендра Моді (@NarendraModi) cтав четвертим за кількістю фоловерів державним діячем у Twitter (4 981 777 фоловерів). Він перегнав акаунт Білого Дому, @WhiteHouse (4 280 207) сьогодні та використовує Twitter
як впливовий інструмент поширення інформаційних повідомлень за даними Twiplomacy, щорічним глобальним дослідженням Twitter активності лідерів світу, що проводиться агенцією Берсен-Мастеллер - світового
лідера у сфері PR та комунікації. У щорічному прес-релізі також вказано,
що 83% держав-членів ООН є присутніми у Twitter і 2/3 (68%) лідерів держав та урядів світу мають особисті акаунти в Twitter. Проект Twiplomacy
спрямований на визначення широти, з якою лідери держав світу використовують Twitter і наскільки вони присутні в соціальних мережах. На початку 2014 р. Twitter проаналізувало 643 акаунти в 161 країні. Дональд А.
Баер, генеральний директор Берсен-Мастеллер, зазначив, що у 2014 р. спостерігалося збільшення на 28% акаунтів у Twitter серед лідерів держав світу. Починаючи з 25 червня 2014 р., до п’ятірки лідерів за кількістю фоловерів у Twitter входили: Президент США Барак Обама (@Barack Obama,
43 млн. фоловерів акаунту), Папа Франциск (@Pontifex, 14 млн. у його акаунтах дев’ятьма мовами), Президент Індонезії Сусіло Бамбанг Юдхойно
(@SBYudhoyno, 5 млн. фоловерів), Нарендра Моді (@NarendraModi) та @
WhiteHouse [4].
Варто артикулювати, що Канада є класичним прикладом держави середньої сили, яка формуючи свою систему поглядів на глобальні проблеми і методи їх розв’язання, визначила інформаційний вимір зовнішньої
політики як один із пріоритетів. Канадські дипломати розробили кон-

цепцію зовнішньої політики після Другої світової війни, щоб акцентувати особливу роль Канади на міжнародній арені разом з такими великими
державами, як Великобританія та Сполучені Штати [1].
Важливим є той факт, що діалог з питань зовнішньої політики займає
третє місце у пріоритетах, визначених канадським урядом. Міністерство
зовнішніх справ Канади стало ініціатором розвитку «політичних он-лайн
дискусій», в яких представники міжнародної громадськості можуть писати коментарі стосовно ефективності зовнішньої політики Канади. Кожен
з коментарів розглядається та направляється у відповідний виконавчий
орган. Цей інноваційний механізм спрямований як на зовнішню так і внутрішню аудиторію. Проектні пропозиції демонструють взаємодоповнюваність з пріоритетами уряду Канади і включають такі проблеми, як гендерна нерівність та навколишнє середовище. Ці особливості розподілу допомоги укріпили концепцію м’якої сили та підвищили міжнародний авторитет Канади. Канада створила добре скоординовану програму публічної
дипломатії, яка не лише стала актуальною після закінчення «холодної війни», але, й певним чином почала виокремлювати Канаду серед інших акторів міжнародних відносин. Розробка альтернативних методів реалізації
цієї програми, представлених як «нова дипломатія», складає особливий
елемент канадської зовнішньополітичної стратегії[2].
Отже, когнітивні аспекти цифрової дипломатії полягають у виваженій і послідовній стратегії присутності в Інтернеті та засобах її реалізації. Діяльність на цьому просторі потребує системного характеру, уміння репрезентувати інформаційне повідомлення, що здатне привернути
увагу цільової аудиторії, сприяти іміджмейкінгу держави. У ХХІ ст. відсутність сталої та змістовної інформаційної політики може призвести до
серйозних негативних результатів. Транспарентність та доступність стає
невід’ємною вимогою просування інтересів держави в інформаційному
суспільстві, яке вже не має монополії на формування контент-меседжів.
У сучасній практиці зовнішніх зносин проблема ефективного використання цифрової дипломатії є надзвичайно актуальною, оскільки вона
надає можливість ведення дипломатичних переговорів із застосуванням
інноваційних підходів. Цифрова дипломатія невдовзі може радикально
трансформувати систему міжнародних відносин та інституційні зв’язки в
дипломатичних системах, оскільки це, насамперед, технологія, що поширюється в усіх складових суспільства з надзвичайною швидкістю. Розглянуті особливості формування та практична діяльність у сфері цифрової
дипломатії США, Франції, Канади, Великої Британії, як ключового вектору іміджмейкінгу, можуть бути корисними для української дипломатичної служби. Наразі, в українській зовнішньополітичній практиці відсутні усталені принципи та традиції, завдяки яким можна було б розвивати
концепцію «держави середньої сили» шляхом публічної дипломатії. Можливості розвитку цифрової дипломатії обмежуються фактичною відсутністю національної інформаційно-комунікаційної стратегії, недостатньою
кількістю підготовлених фахівців і низкою ризиків, характерних для ро-
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боти в Інтернет. Тому подальші дослідження допоможуть осмислити базові принципи, які можуть бути використані в довгостроковій перспективі в зовнішній політиці України.
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© Зінаїда Зайцева
УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Німецькомовний світ час від часу виконував функції ланки, яка
пов’язувала Україну з іншими країнами Західної Європи. Інтерес до України в Європі мав хвилеподібний характер і визначався епізодами її державності, яскравими подіями боротьби за унезалежнення, на зразок Козацької революції Богдана Хмельницького або акції І. Мазепи. Після інкорпорації українських земель до складу Російської та Австрійської імперій Україна сприймалася в контексті їх внутрішньої політики, й практично зникла як суб’єкт європейської історії, а український народ через його
бездержавність, вслід за тезою представника німецької класичної філософії Й. Гегеля, відносили до «неісторичних народів», які залишалися на периферії європейського академічного дискурсу. За виключенням праці Йогана Христіана фон Енгеля «Історія України та козаків» (1796), що увійшла до 48-го тому Всесвітньої історії, розлогих праць наукового характеру у Німеччині до кінця ХІХ ст. практично не виходило.
На переломі ХІХ–ХХ ст. німецькомовний світ, як Західна Європа загалом, не мали систематизованого уявлення про українців. Окрім того, що
воно було адекватним тогочасним комунікативним можливостям, варто
відзначити наявність застарілих штампів у сприйняті України. Відносно
підросійської її частини в ментальності європейця панував стереотип на-

роду, позначений орієнталістичними рисами, підавстрійські ж українцірусини трактувалися як нерозвинений етнос, що займає в культурній ієрархії народів монархії надто непоказне місце. Корегування цих хибних
уявлень постало як надзвичайно актуальне і водночас складне завдання
для української публіцистики.
Компенсації браку адекватної інформації про Україну в оточуючому
світі сприяло кілька чинників як загальносвітового, так і регіональнолокального походження. Найперше, відзначимо, що добі кінця ХІХ – початку ХХ ст. властиве відчуття значних змін існуючого світопорядку. Зріс
інтерес до національних проблем у багатоетнічних імперіях – АвстроУгорщині та Росії. Інформація про національні рухи у Центрально-Східній
Європі стала розглядатися як важливий політичний ресурс, управління
яким стає невід’ємною і важливою частиною європейського політичного процесу. По-друге, відбувалася помітна міфологізація друкованого слова. Нагадаймо, що ідея про безперешкодне самовираження національних і
соціальних груп, вільну циркуляцію інформації начебто призведе до прозорого взаєморозуміння між людьми і державами, відноситься саме до
цієї доби. У цей час, зазначає американський дослідник мас-медіа Дж. Кін,
виникла велика віра в комунікацію. У цю ж пору набирає поширення т.
зв. «концепція Великої Істини», яка розглядає свободу друку як нічим не
обмежений публічний обмін думками і зрештою – засіб досягнення істини. По-третє, синтезуючи смисли українського національного руху крізь
призму світових тенденцій політично активні українські діячі усвідомлювали необхідність власними силами формувати інформацію про Україну,
різними засобами розбудовувати інформаційно-комунікативного простір
між українцями та іншими європейськими народами. Те, що вибір зроблений насамперед на користь німецької мови, як мови інформування про
Україну, не було випадковим.
У Німеччині інтерес до України з кінця ХІХ ст. мав переважно політизований характер. Як приклад відомий історик Андреас Капелер згадує працю філософа Едуарда фон Гартмана 1888 р., у якій обґрунтовано
проект створення в Україні, на противагу Росії, Київського королівства.
А. Каппелер відзначає, що політична ангажованість німецьких авторів загальмувала формування новітньої історіографії України й так само дослідження українців у славістичному форматі.
Регулярність транслювання інформації про український рух його
культурні політичні вимоги мав забезпечити журнал «Ruthenische Revue».
Вибір німецької мови – з її дискурсивними можливостями, статусом носія об’єктивності, зрештою, з огляду на місце видання та наявність німецькомовної автури – не був випадковим. Редакторство було доручено молодому талановитому журналістові, випускнику Віденського університету Роману Сембратовичу, який ще у студентський період заявив
про себе як плідний публіцист, який співпрацював у західноєвропейських
виданнях. Його статті з українсько-польських та українсько-російських
відносин друкували Die Zeit, Frankfurter Zeitung, Vossische Zeitung, Neues
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WienerJournal, Volksstimme та міжнародний часопис Le Courrier Européen
в Парижі. Цікаво, що деякі тези його перших публікацій, зокрема наголошувана ним культурно-історична єдність українського народу, викликали полеміку. Австрійський публіцист і письменник барон Артур фон Зуттнер, який сім років прожив на Кавказі, звідки посилав кореспонденції до
віденських газет, переважно про російсько-турецьку війну, критикуючи
публікації Сембратовича, доводив, що українці в Росії становлять єдиний
народ з росіянами, а галицькі русини є зовсім іншою нацією. З аналогічних позицій звучали й голоси у віденському парламенті, коли там виникали дискусії на цю тему.
Журнал позиціонував себе позапартійним і виходив під егідою Українського національного комітету у Львові й фактично був органом українських парламентарів. Варто зазначити, що обрана назва часопису не
цілком відповідала його програмі, викладеній у редакційному звернені «До наших читачів!», оскільки, по-перше, звужувала українство до західного (підавстрійського) регіону, де українці невідступно трактувалися
австрійсько-польським офіціозом як рутени. По-друге, формально вона
не була звернена на перспективу солідаризації двох гілок українського народу й на загал віддзеркалювала ретроспективно-консервативний настрій
галицької партикулярності. Однак за змістом і тематикою матеріалів часопис таким не був. Вже перший випуск містив статтю «Забута нація», в якій
йшлося про становище українців у Російській імперії, подані статистичні
дані про чисельність українців в Австро-Угорщині та Росії, особливості їх
національно-культурного становища. В подальшому редакція дотримувалася збалансованого підбору матеріалів для друку.
Суперечливе враження викликало також оформлення журналу, яке не
відповідало українській традиційній символіці. У якості заставок і віньєток був використаний романо-германський орнамент з властивими йому
флореальними та зооморфними елементами, недоречність якого розуміли й читачі, й видавці. Редактор пояснював це поспішністю, з якою готувався й випускався перший номер журналу. На розробку своїх заставок
не було часу, тому були використані заготовки, наявні в друкарні Густава Ротігга (м. Юденбург, Штірія) де спочатку друкувався часопис. У справі
виготовлення нової віньєтки Сембратович звертався до Наукового товариства імені Шевченка, розраховував на допомогу художника Івана Труша, радився з Михайлом Грушевським, який пропонував використовувати у якості складової частини віньєтки карту України з відповідним написом. Обговорювалися й інші пропозиції, але журнал так й не був прикрашений віньєткою «відповідною нашим інтенціям і тенденціям».
Тематика “Ruthenische Revue” формувалася з огляду на редакційну
мету – розбудовувати інформаційне поле між українцями та іншими європейськими народами. Ставка робилася на інформацію про культурні і
наукові досягнення українців, що цілком вписувалося в романтичний за
характером німецькомовний дискурс націотворення з наголосом в ньому
ролі культури. На сторінках журналу була представлена поезія Т. Шевчен-

ка, опубліковано кілька німецькомовних новел О. Кобилянської, а також
здійснені письменницею переклади творів Леся Мартовича, Олени Пчілки, Василя Стефаника, Лесі Українки, Марка Вовчка. Друкувалися також
твори Івана Франка, Пантелеймона Куліша, Панаса Мирного, Михайла
Коцюбинського, які транслювали смисли, стилістику та жанрову спрямованість українського літературного процесу. Безперечно, що мобілізація
культурних відмінностей українців здійснювалася в інтересах презентації мети – будівництва об’єднаної держави на етнолінгвістичній території.
Журнал “Ruthenische Revue” не був науковим виданням, але він закладався редакцією з огляду на так популярні, й сповнені майже магічної
сили, принципи науковості й об’єктивності. Європейській аудиторії систематично пропонувалася інформація про діяльність українських наукових інституцій, зокрема про діяльність Наукового товариства ім. Шевченка у Львові, перспективи перетворення його на Українську академію наук.
Оприлюднено низку документів стосовно просування справи українського університету у Львові. Бурхливі події початку ХХ ст., які розгорталися
у Галичині на ґрунті цієї боротьби, були відомі у країнах Західної Європи,
оскільки висвітлювалися зарубіжною пресою.
Маючи на меті поширення знань про український народ в цілому,
видавці не обмежувалися галицькими проблемами, а робили ставку на
публікацію інформаційних матеріалів з різних регіонів України. У 1903–
1904 рр. редактор Р. Сембратович написав більше трьохсот листів, запрошуючи до співробітництва у журналі авторів з різних міст, акцентував потребу в нарисах про П. Куліша, М. Костомарова, в інших матеріалах з підросійської України. Видавець журналу В. Яворський неодноразово просив одесита М. Комарова організувати статті з історії України, географічної, філософської та статистичної тематики.
Видавці користувався будь-якою нагодою, щоб розширити тематику
видання. Зокрема, офіційно доручили К. Паньківському, якого делегували
на святкування ювілею письменника І. Нечуя-Левицького, організувати
надходження матеріалів на історичні, етнографічні, статистичні, літературознавчі, мистецькі теми українською, які редакція перекладе і опублікує
німецькою мовою. Особливо їх цікавили огляди новин для рубрики «Вісті
з України». Надсилати дописи зі Східної України для друку в “Ruthenische
Revue” було складно, тут існувало упередження щодо журналу, тому матеріали східноукраїнських авторів часто виходили під псевдонімами.
Чимало матеріалів було вміщено з Півдня України, у яких йшлося про
земський з’їзд 1905 р., дебати на ньому про можливість обрання на основі загальних виборчих прав “національного уряду” в Україні, про ХІІІ Археологічний конгрес у Катеринославі, про права української мови у школі
та пресі. Інтерес становить виклад обставин підготовки та змісту петиції
“одеських українців”, посланої на адресу російського уряду 28 січня 1905
р. З-поміж інших її підписав і міський голова Одеси Павло Олександрович
Зелений. У ній йшлося про необхідність скасування актів щодо цензурних
обмежень українського друку. Аргументовано спростовувалася теза, про
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те, що українська мова не може бути мовою науки, сформована пропозиція публікувати закони й розпорядження уряду українською мовою та ін.
З метою ширшого ознайомлення світу з українськими проблемами, редакція “Ruthenische Revue” надсилала примірники часопису редакціям європейських видань та видатним діячам культури, професурі європейських університетів. Матеріали з журналу спочатку передрукувала
німецька, шведська та італійська преса. Згодом – французька, іспанська,
норвезька і навіть японська. Діапазон поширення журналу включав понад 150 редакцій європейських періодичних видань.
Отже, створення українського інформаційного простору у Європі, зокрема засобами німецькомовного друку, дозволяє зробити наступні висновки. Науковий інтерес до українців, їх історії і культури, так само як і
до інших так званих недержавних народів, тривалий час тримався на периферії західноєвропейського наукового пошуку. Обмаль інформації за
межі двох імперій поступало у вигляді хроніки на шпальти газет, як правило, сенсаційного змісту. Із заснуванням німецькомовного періодичного видання та розсилкою його до редакцій численних європейських газет, відомих політиків, науковців, громадських діячів, які поширювали або
коментували публікації журналу, створено передумови, щоб культурноісторичні асоціації у європейців щодо України ставали більш достовірними. Німецькомовні українські видання створили публічний простір для
обговорення української проблематики, її особливих конфігурацій у двох
імперіях – Російській та Австро-Угорській. Продуктивність цих контактів, сформованих, насамперед, журналістикою, полягала у транслюванні
інформації, відмінної від тієї, що її подавала російська або польська преса.
Україна заявила про себе систематичними публікаціями історичного статистичного змісту в яких викладався власний, відмінний від польської та російської опцій, погляд на історію українського народу, стверджувалося право на захист його культурного розвитку. Обстановка передодня Першої світової війни, особливо з 1912 р., коли українські політики у Львові маніфестували бажання перемоги Австро-Угорщини у прогнозованій війні з Росією, зумовила виразну політизацію змісту німецькомовних видань як тих, що виходили з українських редакцій, так і власне
німецького авторства. Силуетно інформаційний вакуум у західному світі
стосовно українців став на початку ХХ ст. помалу розріджуватися, однак
не тією мірою, щоб європейці могли цілком сформувати адекватне уявлення про Україну.
						
© Ірина Цікул
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ
У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Закономірним результатом побудови в Україні демократичного суспільства, забезпечення плюралізму і конкуренції в політичній сфері виступає участь практично кожного жителя країни в політичних процесах.
Демократизація суспільного життя викликає, в свою чергу, масовий ін-

терес до політичної комунікації. Адже саме на основі комунікації інформація передає політичний досвід новим поколінням, сприяє соціалізації
людей і структурує політичне життя. Виступаючи своєрідним соціальноінформаційним полем політики, політична комунікація орієнтована на
пропаганду ідей, думок, здійснення впливу, результатом якого є прийняття відповідної системи оцінок з метою вироблення суспільної злагоди.
У наш час спостерігається тенденція до зміни моделей політичної комунікації і переходу від передачі інформації до справжнього діалогу, основою якого виступає мова. Мова є потужним засобом впливу на аудиторію
і така її властивість повною мірою проявляється в політичному дискурсі. Властивості мови та політичного дискурсу відкривають широкі можливості для впливу. Дана функція мови реалізується в політичному дискурсі через застосування комунікативних стратегій. Актуальність терміну «стратегія» в політичній лінгвістиці супроводжується відсутністю його
загальноприйнятої інтерпретації. Науковцями використовуються терміни «мовна стратегія» [3; 7], «дискурсивна стратегія» [10], «комунікативна
стратегія» [12], які часто розуміються як синоніми.
Політичний дискурс як різновид персуазивного (переконуючого) дискурсу характеризується маніпулятивною специфікою, що виражається у
можливості мовного впливу на адресата з метою внести когнітивні зміни
в його картину світу, наслідком яких повинно стати регулювання диспозицій і діяльності адресата на користь адресанта. Мовний вплив здійснюється шляхом використання комунікативних стратегій і тактик, суть яких
полягає в операції над знаннями адресата, над його ціннісними категоріями, емоціями, волею. Таким чином, комунікативною стратегією можна
назвати сукупність заходів щодо реалізації комунікативних намірів промовця, в процесі розробки яких враховуються умови, в яких протікає комунікація.
З позицій когнітивного підходу комунікативна стратегія розглядається як «комплекс мовних дій, спрямованих на досягнення комунікативних
цілей», який «включає в себе планування процесу мовної комунікації в залежності від конкретних умов спілкування й особистостей комунікантів,
а також реалізацію цього плану» [4]. У межах прагмалінгвістичного підходу стратегія визначається як «сукупність певних комунікативних дій і
мовних засобів» [9; 5]. З точки зору психолінгвістики під стратегією розуміється «спосіб організації мовної поведінки відповідно до задуму, інтенції комуніканта» [5], «усвідомлення ситуації в цілому, визначення напряму розвитку й організації впливу», «розгорнута в часі установка суб’єкта
на спілкування» [1]. У широкому сенсі комунікативна стратегія розуміється як надзавдання мови, продиктоване практичними цілями промовця. Комунікативну стратегію також розглядають як певну спрямованість
мовної поведінки в даній ситуації в інтересах досягнення мети комунікації [5].
Реалізація тієї чи іншої стратегії відбувається шляхом застосування
тактик, що представляють собою конкретний етап реалізації комуніка-
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тивної стратегії, для якого характерний певний набір прийомів, котрі визначають використання тих чи інших мовних засобів. В сучасному науковому дискурсі існують різні підходи до класифікації комунікативних стратегій.
Учасники політичних кампаній будь-якого рівня і статусу використовують комунікативні стратегії, які можуть бути досліджені в рамках двох
основних підходів: реляційного і тематичного. Стратегії реляційного підходу описують мовні дії комунікантів з погляду їх відношення до попередніх/наступних мовних дій політичного суперника (атака, захист, продаж, ігнорування, перехоплення ініціативи (я також... я краще) тощо) [2,
С. 91-93]. Їх можна розділити на ініціальні та відповідні. До класу ініціальних (тобто таких, які ініціюються, або йдуть від самого комуніканта) відносяться стратегії атаки та продажу. До класу відповідних (тих, що проводяться у відповідь на дії політичного суперника) – стратегії, в аргументах
яких дається оцінка попередніх мовних дій опонента, зокрема захист, ігнорування та стратегія «я також... я краще».
Тематичний підхід передбачає опис змістовної спрямованості комунікативних стратегій [2, С. 94-95]. Тематичні стратегії підрозділяються на
позиційні і конфронтаційні. До позиційних тематичних стратегій слід
віднести наступні: створення «поставлених подій», створення псевдоподій, стратегію призначення на керівні посади, стратегію розподілу державних або суспільних прибутків, стратегію маніпулювання соціальноекономічними проблемами, звеличення успіхів або критика на адресу інших тощо. До конфронтаційних тематичних стратегій відносяться: критика діяльності опонентів, наступальна позиція в полеміці, заклики до позитивних змін, підкреслений оптимізм, виступ на захист традиційних цінностей, імідж центриста та делегування критики з метою відсторонення
від демагогічної риторики.
Сучасні дослідники політичного дискурсу виділяють й інші різновиди комунікативних стратегій. Так, на думку О. Й. Шейгал, у політичному
дискурсі можна виділити наступні види стратегій: (1) стратегія вуалювання, затушовування небажаної інформації, що дозволяє пригасити зробити
неприємні факти менш очевидними; (2) стратегія містифікації, яка допомагає приховати істину, свідомо ввести в оману; (3) стратегія анонімності
або деперсоналізації як прийом зняття відповідальності [12]. О. С. Іссерс
аналізує стратегії дискредитації і самопрезентації у політичному дискурсі [4; 3]. Комунікативні стратегії у харизматичному дискурсі поділяються на: (1) риторичні, що реалізується в тактиках аргументації і апеляції;
(2) психологічні, що впливають на психологічний стан адресанта; (3) емоційні, що створюють необхідний емоційний настрій [8, с. 227].
У німецькій лінгвістиці виділяють три види комунікативних стратегій
політичного дискурсу:
1) базові стратегії – служать орієнтації на адресата, під якою розуміється мовне спрощення (використання слоганів і гасел), зміцнення влас-

ного іміджу та дискредитація персони супротивника, а також стратегії
обумовлені ЗМІ;
2) приховані стратегії – служать для того, щоб згладити порушення
основних принципів комунікації. Політики, таким чином, приховують дефіцит інформації, говорять про всім відомі речі, недоговорюють, використовують абстрактні поняття;
3) конкурентні стратегії – використовуються політичними партіями з
метою звернення до певних понять і представлення їх у вигідному для
себе і не вигідному противнику світлі [13, с. 376-389].
Найбільш цікавою з позиції аналізу комунікативних стратегій, які використовуються депутатами місцевих рад для побудови промов і, як наслідок, для максимального досягнення своїх цілей, на нашу думку, виступає класифікація, запропонована О.Л. Міхальовою, відповідно до якої у
політичному дискурсі виділяють (1) стратегію на зниження, (2) стратегію
на підвищення та (3) стратегію театральності [5, с. 57]. Метою стратегії на
зниження є розвінчання позицій політичного супротивника та його дискредитація. Дана стратегія передбачає використання тактик, що імпліцитно й експліцитно виражають негативне ставлення до предмету комунікації. Стратегія на підвищення характеризується бажанням промовця представити себе у вигідному ракурсі, збільшити значимість власного статусу в очах громадськості. Стратегія театральності дозволяє зробити політичну комунікацію особливо видовищною. Це стосується перш за все політичних діалогів і дебатів, в яких у політика є прямий опонент. Вплив на
адресата в даному виді стратегії відзначається високою емоційністю та театральним підходом до ситуації.
У підсумку зауважимо, що здійснення мовленнєвих дій в умовах політичного дискурсу реалізується за допомогою певних тактик і лексикосинтаксичних засобів. У той же час не всі комунікативні стратегії і тактики досліджені, описані та детально проаналізовані. Також слід зазначити, що у ряді випадків відсутні дані про фактори, обумовлюючі вибір тієї
чи іншої стратегії і тактики (тактичного ходу) політичної комунікації. У
зв’язку з цим комплексне дослідження комунікативних стратегій політичного дискурсу виступає характерною тенденцією його глобальної професіоналізації.
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СЕКЦІЯ 2
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
							
© Ye. Yuriychuk
RUSSIAN-AMERICAN YOUTH ORGANIZATION’S ACTIVITIES AS A
COMPONENT OF INFORMATION WARFARE
Nowadays information warfare is an integral feature of political reality and
is probably the most effective lever of influence along with economic and political pressure. The most influential actors of international relations and the
United States in particular attract the biggest attention. In the Russian Federation, which also holds a leading position in the international arena, another
interpretation of “warfare” – namely “information fight (confrontation)” is more
used, it means “competition of social systems in the information-psychological
sphere concerning the impact on those or other areas of social relations and
establishing control of sources of strategic resources, leading to the result when
some participants of the competition get advantages, necessary for their further
development, while others lose them” [1]. It is in this sense there appears the
need to analyze the activities of Russian-American Youth Organization’s Activities (RAMO) recently created in the US. The official website stated the reason
for its creation as the need “to connect young people with a common interest for
Russia and US-Russia relations and help them expand their knowledge base and
develop professionally”, because “Russia and the United Sates are natural allies
in fighting existential threats to humanity such as international terrorism, the
spread of nuclear weapons, global pandemics, climate change, poverty, hunger
and corruption” [6]. To meet these needs there was established an organization
on the basis of students of colleges and universities in the city of Seattle (WA) in
2012. (https://www.bellevuecollege.edu/organizations/clubs/russian-americanyouth-association/; http://www.placestogoinseattle.com/places/4821036-Russian-American-Youth-Association/) there were developed student programs
(student programs GLOBAL community + leadership), the pages on social
networks (Official Facebook page; Official Instagram) [4, 5] were opened. The
ultimate goal is to form “next generation of Russian and American intellectual,
political, and business leaders. Discovering these leaders and bringing them together is at the forefront” [6].
Why did such a need appear, why in Seattle, why youth organization?
US immigrants from the former Soviet Union and modern Russia do not
practically assimilate with the local population in the US and form unique enclaves. Russian residential enclaves have been relatively slow to disperse through
time – slow assimilation. They had to bear the burden of negative perception
because of Communism; because of the perception that Russia is not truly European; because of their religion; because of their experience at home (persecution, discrimination, etc.) [3]. In the state of Washington in Seattle there is
West Coast seaport city, which is a city where (or near it) there are some of
the most powerful economic productions, including Internet retailer Amazon.
com, aerospace manufacturer Boeing, Microsoft is located in Redmond, Valve
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Corporation is an entertainment software and technology company, and many
other high-tech enterprises.
Quantitative data as for the Russian population in Seattle are quite versatile.
According to J. Molnár more than 50 000 Russians lived in the region in 2007.
[3] Today, these figures are several times higher, and the leadership of the North
American Society of supporters of the Great Fatherland (NASS-PVO) refers to
the number of immigrants from 500 thousand to one million [2].
But this is a new generation of independent, educated young people who
know English, have a good education, are not brainwashed by Soviet propaganda, and do not remember the Soviet symbols, traditions, that is, it is hard
for the country of origin to influence them. Therefore it creates original youth
organization as a subtle means of forming a support to Putin regime and the
occupation of Ukraine in the US by using Russian embassies, consulates, NGOs:
“however, the inadequate understanding of contemporary Russian history and
society, a lack of respect for its sense of national identity and traditional values,
strategic imperatives, outlook and foreign policy within the power circles of
the US elites make it difficult to find common ground for meaningful dialogue
and cooperation” [6]. Not surprisingly, Co-Founder & President RAMO Sergiy
Gladysh, a graduate of the Russian Academy of National Economy and Public
Service under the President of Russia, who studies in Seattle, but mostly stays in
Italy and Russia, and Co-Founder & Vice President – George Albantov are both
simultaneously board members of “Russian world” and NASS-PVO.
Among the activities conducted by the organization over the last few years
are the following events: attracting young people to the joint celebration of the
New Year and summer holidays in the “traditional Russian style”; the annual
Festival of Friendship (ICFF) dedicated to Cosmonautics Day, during which
the children acquainted with the “heroic feats of Russian / Soviet cosmonauts,
especially Yuri Gagarin, the first man in space”; restoration of the Church monument to Russian veterans of World War II; Day of mourning for victims of
plane crash MetroJet A321 on October 30, 2015 in Egypt; Commemoration
of the victims of the Second World War as Elbe Day (April 25, 2015) and the
anniversary of the surrender of Nazi Germany (May 8, 2015); procession of
“Immortal Regiment” (May 9, 2016); events with St. George ribbons; meeting
with volunteers from the US who worked in the area of anti-terrorist operations in Ukraine and “talked about helping people affected by the war between
“government forces in Ukraine and independent police of People’s Republic of
Donetsk and Luhansk”; raising funds for “support of victims in the current civil
war in the Luhansk Region” [6]. That is, the range of propaganda impact on
youth and children’s audience of immigrants from Russia, Ukraine and Belarus
is quite wide. Moreover, it is supported at national level by the elected officials in
Washington, diplomats of Consulate General of the Russian Federation in San
Francisco, Seattle, New York, the company “Russian youth of America”, “Rosscooperation, Moscow Government, Moscow House of compatriot, Congress of
Russian Americans, Synod department on work with young people of the Russian Orthodox Church abroad.

Separately, we note the participation of the organization in the annual World
US-Russian forum on July 10, 2014, after the annexation of the Ukrainian territory in which it was stressed that “the current policy of threats and execution
of sanctions do not only achieve their outcomes, but will be no less harmful to
Western geopolitical, security and economic interests” [6].
You can skeptically perceive quantitative and qualitative impact of the organization, as well as other organized by the same standard, if not the actual result
of the implementation of promotional ideas in the educational process in the
US. On February 5, 2015 Washington House of Representatives adopted a law
on the month of annual Russian-American heritage and culture in educational
and cultural institutions of the state. June was fixed such a month, because during this period Russia celebrates the Day of Russia [2].
If to take into account that Washington State is home to a considerable number of immigrants from Russia working at the high-tech facilities in the worldclass companies, then in the future such decisions do not actually contribute to
the Russian-US relations, but prepare functional activation of the “fifth column”
during the regular political actions of Russia, not only in Ukraine but also in the
world. And activity of youth organizations in the US created for funds and by
Kremlin initiative in the field of information-psychological sphere is likely to
gradually lead to increased exposure to intellectual technical elite of the USA.
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ДИСКОМУНІКАЦІЯ ЯК ІНСТИТУЦІЙНА ПРОБЛЕМА
ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ
Комунікація в широкому розумінні виступає як організаційний елемент утворення будь-якої системи. З цієї точки зору головним змістовним
навантаженням комунікації є поширення інформації. Дана особливість в
повній мірі стосується також і економічних систем. Основним інформаційним інструментом ринково орієнтованих економічних систем є ціни.
Ціни дають економічним суб’єктам інформацію про можливості, перспек-
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тиви і вигоди використання будь-яких об’єктів ринку (благ, ресурсів,а також власне інформації) і, таким чином, стають основою взаємовигідних
всебічних угод, або комунікацій між цими суб’єктами.
Для будь-якої системи ключовою особливістю виконання інформаційної функції комунікації є часова затримка, або лаг, який являє собою
проміжок часу між появою інформації і відповідними змінами в системі і який фактично може розглядатися як економічна дискомунікація, зокрема, якщо розглядати дискомунікацію не в дискретному, статичному, а
в перманентному, динамічному контексті. Даний лаг включає як мінімум
три елементи: час для проходження інформації, час для прийняття рішення про реакцію на дану інформацію, час для поширення даного рішення в
межах системи в цілому. З цієї точки зору можна вважати, що економічна
дискомунікація фактично відображає динаміку соціально-економічних
трансформацій. Дані трансформації є не миттєвим явищем, а потребують
певного часу, інколи досить тривалого, так як “хоча офіційні правила можуть змінитися за одну ніч внаслідок політичних або юридичних рішень,
неофіційні обмеження, пов’язані зі звичаями, і кодексами поведінки, набагато менше піддаються впливу цілеспрямованої політики. Ці культурні
обмеження не лише пов’язують минуле із сучасним і майбутнім, але дають
нам ключ до пояснення шляху історичної зміни” [1, с. 15].
Для оцінки економічної дискомунікації у вигляді даного лагу економісти як правило використовують поняття еластичності. Еластичність являє собою силу або міру реакції одного економічного явища або процесу
на зміну будь-якого іншого явища або процесу. Оцінка сили чи міри реакції може здійснюватися на основі як кількісних чи вартісних, так і часових показників.
Якість економічних комунікацій (з інформаційної точки зору) прямо
пропорційно пов’язана з рівнем розвитку економічних систем. Під рівнем розвитку в даному випадку мається на увазі надання максимальних
можливостей використання економічними суб’єктами наявних ресурсів.
Чим більш розвинутою є економічна система, тим еластичнішими будуть
її комунікаційні процеси, тим легше і швидше будуть відбуватися процеси формування, розвитку та використання економічних комунікацій і, що
є вкрай важливим, тим слабші інформаційні сигнали можуть забезпечити
досягнення необхідних змін.
Проте слід окремо виділити існування в даному випадку досить суттєвого обмеження. Дане обмеження полягає в тому, що основою будь яких
економічних змін, основою появи, становлення, розвитку та нівелювання будь яких економічних явищ та процесів є зміна поведінки окремих
людей. Вона фактично являє собою зміну відношення до використання усіх доступних ресурсів та благ, тобто має однозначно суб’єктивнопсихологічну природу, і, відповідно до цього, не підлягає чіткому і однозначному прогнозуванню.
Описані проблеми економічної дискомунікації, зокрема її інформаційної складової, відіграють особливо важливу роль для повноцінного функ-

ціонування та ефективної реалізації економічної влади держави. Особливістю комунікаційних процесів в даному випадку є суттєве зниження рівня еластичності, внаслідок об’єктивного консерватизму системи державної влади. Дана особливість створює відчутні проблеми у випадку значних економічних трансформацій.
Значні масштаби сучасної економічної кризи, яка за часовою тривалістю уже перевищила Велику депресію 1929-1933 років, і волатильність
її динаміки для все більшої кількості країн постійно поширюють усвідомлення неминучості всебічних фундаментальних змін у всіх сферах
сучасних соціально-економічних систем. Ці зміни є наслідком Шумпетерівського „творчого руйнування”, яке є „самою сутністю капіталізму”
[2], – перманентно-еволюційної і неминучої ліквідації ринковим механізмом застарілих, віджилих елементів економічних відносин, продуктивних
сил та господарського механізму внаслідок поширення їх нових ефективніших замінників. Ініціатором „творчого руйнування” є, на думку Шумпетера, лише успішна діяльність новаторів, що розглядається фактично
як єдине джерело і економічного зростання, і самого розвитку ринково
орієнтованих економічних систем, а відсутність інноваційного розвитку
призводить до застою й занепаду в соціально-економічному та політичному житті [3, с. 21-101, 203-241]. Ні поліпшення ситуації з попитом, ні позитивні зрушення з боку пропозиції, ні заходи державного регулювання
в галузі циклічної, фінансової чи податкової політики, вважав Шумпетер,
не здатні викликати економічного піднесення. Тому й інтерес до його теоретичної спадщини з боку економічної науки, і особливо, економічної політики, останніми роками помітно підвищився. Слід зазначити, що протягом останніх двох десятиліть у світі спостерігається зростання кількості
малих підприємств інноваційного характеру, що супроводжується збільшенням питомої ваги їхньої продукції у ВВП та експорті цілого ряду як
розвинутих країн, так і країн, що розвиваються. Тим не менше дане явище, стимульоване все зростаючим потоком різноманітних інновацій, все
ще не стало остаточним завершенням спаду і початком повноцінного пожвавлення та піднесення економік багатьох країн світу [4].
В цих умовах виникає логічне запитання про вплив „творчого руйнування” на комунікаційні процеси, зокрема, на зміст та результати економічної діяльності держави. Даний вплив, зважаючи на універсальність
системного підходу як міждисциплінарного методу дослідження, можна
описати на основі ряду системних ефектів (використання яких, зокрема,
недавно дало можливість здійснення в Україні цікавих інноваційних технологічних відкриттів) [5].
Як уже зазначалося вище, економічна діяльність держави в значно
меншій мірі піддається впливу трансформаційних процесів в реальному
секторі економіки. Внаслідок цього держава, в більшості випадків будучи здатною відчути зміну ринкових умов і тому не зважаючи на неї, продовжує впливати на економіку старими методами, які що цілком логічно,
не дають ніяких наслідків в реальній економіці і тому потребують неми-
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нучих змін. Тому економічну дискомункацію можна розглядати як фіаско
сформованих на даний час механізмів економічної політики держави та
державного регулювання економіки.
Мінімальну величину цих змін, необхідних для забезпечення ефективної комунікації, можна описати за допомогою досить поширеного в технічних науках терміну „люфт”. Люфт являє собою величину мінімальної
зміни характеру впливу керуючої системи на керовану [6] (в нашому випадку впливу держави на ринковий механізм) що приводить до позитивних змін в національній економіці. Якщо ж величина змін є меншою від
величини люфту, ніяких змін не відбувається. Одним із прикладів таких
люфтів у сучасних умовах можна вважати облікову політику Національного банку, яка фактично не впливає на реальний сектор, про що ми вже
писали раніше [7; 8].
Причиною існування люфтів є дискомунікаційні процеси, зумовлені
шаблонним підхід до формування економічної політики без врахування
об’єктивно перманентного характеру виникнення нових і трансформації існуючих інститутів та інституцій. Отже такі люфти можна розглядати як тактичний або короткотривалий результат економічної дискомунікації. Люфти фактично відображають чутливість економічної системи до
дискомунікаційних явищ, тобто її стан до прийняття протидіючих заходів держави.
Раніше ми вже аналізували [9] різноманітні проблеми правильного та
своєчасного вибору економічної політики, так як неефективні рішення в
процесі цього вибору можуть мати дуже далекосяжні наслідки. Це підтверджується можливістю утворення так званого хреодного (напередвизначеного) ефекту [10, с. 20-47], відповідно до якого система може протягом тривалого часу продовжувати розвиватися неоптимальним шляхом,
але при цьому величина люфтів зростає в геометричній прогресії. Тобто,
“при здійсненні процесу в одному певному напрямі зворотний рух може
бути лише однією з ланок більш складного процесу” [11, с. 105-106], тобто чим довше відбувається рух неоптимальним шляхом, тим важче звернути з траєкторії через наростання інерційного середовища, виникнення і
розвитку різних неформальних, “тіньових” інституційних утворень. Проте ці процеси не тільки не сповільнюють, але й стають додатковим фактором розвитку хреодного ефекту. Таким чином, хреодний ефект виступає
як стратегічний, або довготривалий результат економічної дискомунікації і відображає уразливість економічної системи до дискомунікаційних
явищ, тобто її стан після прийняття протидіючих заходів держави. В залежності від реального стану справ досягнення об’єктивно обумовленого
рівня розвитку системи вимагатиме або значно більших витрат ресурсів,
або оплатиться тривалою нестабільністю економіки.
В сучасному світі постійно виникають нові можливості розв’язання
вище описаних проблем. В умовах прискорення прогресу інформаційного етапу розвитку постіндустріального суспільства основні тенденції і
перспективи подальшого розвитку стосуються, як правило, повноцінно-

го використання можливостей постійно зростаючого інформаційного потенціалу суспільних комунікацій. Раніше ми уже розглядами можливі напрямки такого розвитку [12]. Відповідно до цього, основою подальших
досліджень в даному напрямку логічно виступає пошук ефективних механізмів втілення в країнах, що розвиваються, успішних прикладів мінімізації економічної дискомунікації в розвинутих країнах.
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МЕТОДИ ПРОТИСТОЯННЯ РОСІЙСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ
В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Російську агресію проти України можна розділити на чотири основні
напрями: політичний, економічний, військовий та інформаційний. Зауважимо, що інформаційний аспект останнім часом набуває все більш важливого значення. Російська пропаганда використовує проти України широкий арсенал засобів для передачі інформації, від ЗМК до чуток та провокацій. Під час війни на Донбасі Україна має справу не з просто ворожою
російською пропагандою, а з тим, що науковці характеризують як «війну
сенсів». Основним структурним елементом цієї війни постають симулякри – образи того, чого в реальності не існує. Стратегічна мета експлуатації цих симулякрів – замінити об’єктивну уяву цільових груп про характер конфлікту «інформаційними фантомами», необхідними агресору. При
цьому інформаційний фронт «гібридної війни» розгортається одразу по
кількох напрямах: 1) серед населення у зоні конфлікту; 2) серед населення країни, проти якої здійснюється агресія, однак територія не охоплена
конфліктом; 3) серед громадян держави-агресора; 4) серед міжнародного
співтовариства.
Варто наголосити, що РФ розгорнула один з фронтів «гібридної війни»
і проти громадян своєї держави, формуючи там модель поведінки, яка багато у чому відповідає меседжам федеральної преси. Небажання значної
кількості громадян Росії поглянути на речі з іншої точки зору обумовлено
страхом виникнення когнитивного дисонансу між дійсністю, яка формується російськими ЗМК, та реальними подіями. Так що про росіян можна сказати як про народ, який, на думку відомого українського науковця та політика В. Горбуліна, «першим зазнав тиску з боку власного телебачення»[2].
Одним із найбільш поширених методів протистояння, який намагається використовувати українська сторона є не контрпропаганда, а пропозиція «говорити правду і нічого окрім правди», однак відомо, що «правда у кожного своя» [3]. Однак досвід показує, що правда не завжди є вирішенням проблеми, особливо у контексті інформаційної агресії проти нашої держави.
Банення контенту, заборона телеканалів та газет, блокування сайтів. Як пише відомий російський журналіст та блогер А. Бабченко «Ни
один «крымнаш» не был бы возможен безо всех этих сериалов про ментов, следователей, убийства, похищения, бригады, киллеров, трупаков,
«расследования» о маньяках, о детских насильниках, про человеческое
мясо в трехлитровых банках и чернуху, чернуху, чернуху... Десять лет
экран был забит продуктом, в котором единственной моделью сожительства была ненависть. Единственной моделью общения – крик. Единственной моделью воспитания ребенка – крики, побои. Единственной моделью
поведения, принятия решений – нравственная идиотия. И просто идиотия. Единственной моделью развития – насилие. Единственной моде-

лью решения проблем – агрессия и убийство. Единственной моделью актерского лица – тупость, деградация. Единственной моделью актерской
игры – истерика. Ненависть, истерика, насилие, умственная отсталость,
нравственная кастрация, убийства и все та же чернуха. [1]. Однак це лише
наслідок. Причина зовсім в іншому, у невігластві та дебілізації підконтрольного населення. Російська телевізійна пропаганда виявилася найбільш
могутнім засобом зомбування суспільства. Україна не зможе виграти цю
війну без встановлення інформаційного суверенітету. «Територія залишиться за тим, до кого лояльне населення – це основа. Водночас особливість цих територій у тому, що вони легко піддаються зомбуванню. Ось
справжня проблема. перед якою постала Українська держава, а не фільми
та серіали, створені після 1 січня 2014 р.
Розвінчування фейків. Ніхто не любить, коли його обманюють. Тому
коли ви намагаєтеся переконати індивіда, що його намагалися обдурити,
вектор його симпатій та антипатій змінюється на протилежний. Однак не
все так однозначно. Розвінчуванням фейків Українська держава займається уже більше двох років. Інколи населення вже може визначити що реальність, а що - видумка. Проте проблема у тому, що якщо ми говоримо,
що «розп’ятий хлопчик» – це абсурд зомбування мізків – ми все одно говоримо про «розп’ятого хлопчика». Російська медіамашина сильна тим,
що продукує за одиницю часу надзвичайно великі обсяги контенту, значна частина якого є відвертою брехнею. Зважаючи на це не можна кожен
день витрачали 90% робочого часу на розвінчування цієї брехні. Водночас хочемо ми цього чи ні, однак порядок денний нам диктує саме ця медіамашина.
Очевидно, що така ситуація потребує від держав пострадянського простору активної протекціоністської стратегії, спрямованої на підтримку національного культурного продукту. У цьому контексті, на нашу
думку, з метою запобігання негативному впливу російської пропаганди
в Україні необхідно: 1) розробити Стратегію культурної та інформаційної політики держави; 2) сформувати Доктрину інформаційної безпеки
чи Програму захисту інформаційного середовища; зокрема кібербезпеки (комп’ютерне протистояння у просторі інтернету). «Інформаційні війська» – це не вирішення проблеми; 3) створити єдиний координаційний
центр розповсюдження інформації (в Україні питаннями інформаційної
політики займаються РНБО, Нацрада, Держкомтелерадіо, СБУ, Міністерство оборони, створили ще і Міністерство інформації, а результати мінімальні); 4) максимально обмежити по усій території України трансляції російських каналів TV та радіостанцій FM, а також українських каналів з російським контентом; 5) утворити канал радіо-та ТБ-іномовлення.
Канал 1+1 створив Ukraine Today, але він не має необхідних потужностей
та фахівців; 6) виробляти контент про Україну для впливових іноземних
ЗМІ з метою впливу як на західних політиків, так і на місцевих громадян,
тобто слід впливати як на формування масової свідомості громадян України та інших держав у вигідному для Української держави ракурсі, так і на
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формування проукраїнських «агентів впливу». До речі, не треба контролювати усе інфополе навколо людини, щоб управляти його свідомістю.
Замість цього достатньо мати дві-три ідеї (меми), які будуть сприйматися цільовою аудиторією як свої і заповнити ними усю її (людини) свідомість; 7) процес інформаційного протистояння з Росією українською стороною слід перенести на більш високий ‒ семантичний ‒ рівень, а це означає, що Україні важливо запроваджувати семантичні інновації, які повинні бути спрямовані не на зомбування у межах якоїсь ідеології, а на формування нової комунікації, нових конструктивних, мережевих, загальнолюдських сенсів, які можуть стати перспективними на майбутнє. Зважаючи на той факт, що російська пропаганда є достатньо архаїчною та спрямована у минуле, такий підхід, спрямований у майбутнє, у стратегічному
плані для України буде більш перспективним та виграшним.
Отже, перемогти в інфовійні можна або за рахунок контролю над каналами донесення інформації, або за рахунок домінування у сенсовому полі,
просуваючи ідеї, які сприймаються споживачами інформації як свої. Ідеальний варіант ‒ це забезпечення виконання обох умов.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ЗА УМОВ НЕСИМЕТРИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Стрімкий розвиток подій у світі становить неабияку небезпеку у світлі тих швидких впливів, які можуть бути завдані та вже почасти розвиваються у багатьох регіонах світу. Надзвичайно швидкі впливи-удари
розгойдують систему, яка створювалася та облаштовувалася сторіччями, і вмить може бути зруйнована, якщо не знайти доброї волі не лише
на вчасне/швидке реагування на ті виклики, які вже сталися, а й забезпечення собі «превентивного захисту», передбачаючи можливі альтернативні стратегії розвитку подій. «Перший удар сучасної війни приймуть
саме інформаційні війська, які охороняють цифрову незалежність країни»
(І. Ашманов). Холодна інформаційна війна іде просто зараз. Вона не забороняється жодним законом. Нападають на всі держави, ми просто не помічаємо цього.

Потужний розвиток ІТ останніми роками супроводжується не менш
стрімкою еволюцією загроз інформаційній безпеці, перелік яких розширився за межи захисту від вірусів і спамів. За словами О.М. Поддьякова,
«значна частина населення країни зайнята переборенням ускладнень, що
створені кримінально обдарованими людьми». Можливий маніпулятивний/агресивний вплив на соціум через інформацію, яка, начебто й «не
вбиває», проте має доволі руйнівні наслідки у подальшій перспективі розвитку суспільства. Це вже призводить до глобальних негативних наслідків: відмічається падіння інтелекту жителів планети (А. Бусигін, М. Йокела, Дж. Кребтрі, Й. Мартин, Д.ді Сальво, Т. Тісдейл), формування кліпової свідомості призводить до відмови від систематичного розвитку власних мислительних здібностей через не лише утилітарне використання
ІТ-засобів, а й суцільне покладання на них.
Війни у Югославії, Іраку, Лівії, Сирії, на сході України показують, що
інформаційними засобами можна змінити режим, обґрунтувати військове вторгнення зовнішніх сил, приховати правду про реальні події. Тому
новим ключовим компонентом суверенітету сьогодні виступає цифровий суверенітет – право і можливість уряду країни самостійно й незалежно визначати внутрішні та геополітичні національні інтереси у цифровій
сфері (І. Ашманов). В умовах зростаючої агресивності інформаційного середовища забезпечення інформаційної безпеки не обмежується вирішенням окремих проблем, а застосовує комплексні заходи (М.М. Чеховська)
для вироблення інформаційного імунітету.
Загальним питанням інформаційної безпеки держави були присвячені праці F. Hansen, V.A. Oleshchuk, Б.А. Кормича, Г. Сащука, В.С. Сідака,
в ІТ-сфері B. Pfitzmann, M. Waidner, В.А. Герасименка, В.О. Хорошка. Так,
М.М. Чеховська розглядала систему інформаційної безпеки на державних
підприємствах. В.О. Кутирєв, В.О. Лекторський, А.Е. Пасніченко аналізують сучасні тенденції розвитку наук про людину, що можуть призвести
до деградації («розлюднення») людини. О.М. Поддьяков аналізує «троянські навчальні технології» у педагогіці та економічній поведінці, які спрямовані на навчання тому, що невигідно (шкідливо, небезпечно) для тих,
хто навчається, але вигідно організатору навчання. Запропоновано типологію ситуацій сприянню/протидії чужому навчанню і розвитку. Будь-яке
вікове «зниження» призводить до пониження смислових рівнів, тобто до
анулювання деяких особистісних смислів вищих рівнів, порушується психічна цілісність (М. Миронова, 2003), як це відбувається, наприклад, при
використанні регресивних технік (тренінг Р. Мікєлона, 2016, м. Чернівці).
Нову інформаційно-технологічну парадигму, за М. Кастельсом (1997),
характеризує: (1) інформація виступає «сировиною», яка підлягає обробці; (2) проникає повсюди; (3) для систем ІТ характерна «мережева логіка»; (4) гнучкість; (5) конвергенція технологій. Отже, виникає нова форма соціальної організації, в якій головним ресурсом економіки і системи влади стає виробництво і переробка інформації [10, р. 21]. Інформаційне середовище – реальність нашого буття. Можна, звісно, дискутувати
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про його ресурси та обмеження. Але нашою задачею ми вбачаємо аналіз
психологічних чинників, що впливають на інформаційну безпеку соціуму. Тому метою нашої розвідки було провести психологічний аналіз чинників, від яких залежить інформаційна безпека держави (за умов несиметричної взаємодії у світі).
Політичний аспект. Приховані цілі партнерів по спілкуванню, декларативні гасла маскують справжні наміри співбесідників (правила дипломатії). Відстоюються власні політи-чні, економічні інтереси за рахунок інших (людей, соціальних груп, держав). В історії ХХ ст. яскраві приклади
амбітних політиків являють А. Гітлер (розробив концепцію наднації, що
призвело до трагедії як цієї нації, так і всього світу) і Ф.Д. Рузвельт (перетворив Америку з провінційної держави у наддержаву, зробивши інструментами своєї влади пресу і радіо; прагнув нав’язати світу свою концепцію демократії та новий міжнародний порядок). У Норвегії у ХХІ ст.
бачимо, як ювенальне законодавство покликано вирішувати демографічні проблеми держави за рахунок емігрантів. Арабський міграційний рух
2016 р. ми також схильні розглядати в аспекті національного самозбереження за рахунок приймаючої сторони.
Основною причиною нинішньої політичної кризи в Україні С. Дацюк
називає протиріччя між вимогами української громади під час Революції Гідності щодо публічної та солідарної політики та «олігархічним консенсусом», до якого частина правлячого класу вдалася на догоду власним
плутократичним мотиваціям. Ініціатива громадян блокується несолідарним елітаризмом правлячого класу, відсутньою вертикальною мобільністю, регіональним домінуванням у владі, невизнанням елітою інших мотивацій, ніж мотивації збагачення та влади (власні егоїстичні інтереси). Це
– опір олігархів і саботаж реформ чиновниками [3].
І. Ашманов виділяє електронний суверенітет держави як стійкість,
захищеність (від вірусів, зломів, витоків, спама, вимкнення інфраструктури зовнішніми силами) у кібер-війні, та інформаційний суверенітет
як стійкість до інформаційної війни. У держави, що претендує на цифрову суверенність, має бути електронний щит: власна апаратна, програмна й мобільна платформи, власна структура ЗМІ, ТБ, Інтернет, власні системи й засоби пропага-нди та ведення інформаційних воєн, розвинута ідеологія, закони [4]. Інтернет був створений у США, тому операційні системи, соціальні мережі, апаратні засоби у світі на 90% американські
(І.Ашманов). Отже, повноцінний цифровий суверенітет сьогодні є лише
у американців, і США докладають зусиль, щоб не дати іншим державам
опанувати цифровим щитом. Захід ретельно очищує свій інформаційний
простір, а усім решта нав’язує «свободу слова» як інструмент позбавлення інших інформаційного суверенітету, оскільки сам визначає «правила
гри». Створюються вигадані персонажі на соціальних сайтах, щоб впливати на хід обговорень, укидати різноманітну інформацію, щоб просувати інтереси США (Guardian). Оператори не мають бути «виявлені технологічно просунутими опонентами» (І. Ашманов [4]).

Зміни у середовищі соціальних медіа сприяють інформаційним війнам
– інформація знецінилася: у соцмережах до 95% інформації – шлак; соцмережі не пристосовані для зберігання контенту (якщо у ЖЖ можна
почитати, що там було у 2003 р. та прокоментувати, то у Facebook це неможливо – користувачі пам’ятають лише те, що відбувалося сьогодні/вчора). Виникає безпам’ятство. Аудиторія швидко дурнішає і стає легко керованою. Користувачі соцмереж на все реагують так, начебто стикаються з
цим вперше, знаходяться в трансі, та в них немає пам’яті [4]. За дослідженням ментальної хронометрії (швидкості реакції), С. Коннор (Лондон), Д.
ді Сальво (США) пишуть про зниження інтелекту. За Й. Мартіном (Осло),
Т. Тісдейлом (Копенгаген), «ефект Флінна» (Дж. Р. Флінн) відбувався лише
у 1950-60-х рр., у наступні десятиріччя приріст інтелекту загальмувався,
а з середини 1990-х приріст припинився [11]. Аналізуючи навчальні тести
учнів британських середніх шкіл за 1970-2000-ті рр., Майкл Шайер (Лондон) констатував зниження показників на 25% та назвав сучасне покоління «вдареними комп’ютером». М. Йокела (Гельсінкі) відмічає стале зниження рівню інтелекту у багатьох північних країнах, в Австралії, Британії,
США та Голландії з 1997 р.
Ще одна проблема – некритичне мислення.Потрібно прочитати щось
в газеті й розпізнати помилкові аргументи, а люди сприймають серйозно
навіть безглузді речі. Це – проблема критичного мислення. Кожний випускник має вміти користуватися Google, знати добрі та погані речі про
Вікіпедію, вміти знайти академічні онлайн-курси. Проте не варто забувати про фундаментальну освіту та ментальні інструменти, які так само
надзвичайно важливі (Д. Уейлс) [1]. Оскільки у будь-яких соціумах більшість діяльностей потребує навчання, сприяння чи протидія йому стають
інструментами культурної політики, знаряддями впливу на чужий розвиток [8, с.65]. Навчання часто стає ареною боротьби конфліктуючих поміж собою суб’єктів різних рівнів (H. Daniels відмічає розузгодження педагогічних цілей навчання – керівництво школи, вчитель, опір напучуваних, – та «ненавмисну дідактогенію»), які можуть використовувати дезорієнтаційні засоби.
Причинами протидії чужому навчанню/розвитку О.М. Поддьяков
називає заборону на передання небезпечних видів соціального досвіду
(вживання шкідливих речовин) чи застарілого досвіду, появу нових видів діяльності, для яких ще не вироблені педагогічні підходи, економію чи
збереження певних ресурсів (напр., скорочення фінансування та аудиторних годин у системі вищої освіти), диференціацію суспільства на групи із
суперечливими інтересами та через зростання міжгрупової та міжіндивідуальної конкуренції та суперництва [8, с. 66]. Саме удар по здатності навчатися, по процесах опанування новими видами діяльності – найефективніший засіб для того, щоб зробити конкурента неспроможним у стрімко змінюваному, перенасиченому новою інформацією соціальному і технологічному світі. В.О. Лефевр (1967) писав про «формування доктрини
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суперника шляхом його навчання». Як допомога у навчанні, так і протидія йому можуть призводити до наслідків, що суперечать цілям [8, с.63].
Сучасні науки про людину можуть створити принципово інший якісний рівень людського розвитку, але вони ж можуть сприяти й деградації
людини – тобто людина у звичному розумінні зникне. Ми є свідками споживацького ставлення до людини (К.В. Фролов, 1989), де принципи робототехніки «заточені» не на біологію, а на техніку [5, с. 280-281; 6, с. 3; 7, с.
429]. За допомогою інформаційно-комунікаційних технологій можна програмувати свідомість людини. Науки про людину стають постачальниками засобів керування нею, проектування її тілесності й психіки: – психологія (технології психотренінгу, навчальні технології, піару), – соціологія та політологія (політичні технології, соціологія керування). Виникають
проекти створення «пост-людини» [7, с. 428], в якої будуть відсутні деякі якості, що «ускладнюють» людське життя: деякі традиційні ціннісні
установки, вона буде існувати у світі «по той бік свободи й гідності» (В.О.
Лекторський, 2012). В.О. Кутирєв закликає визнати «буттєвість» законів
штучної реальності, певну незалежність від людини, їх «постлюдський»
характер. Він вбачає суперечність суспільної свідомості – розвиток штучної реальності як самоцінної, яка у перспективі знімає людину [5, с. 280].
Інформаційна безпека забезпечується через запобігання загрозам для
інформаційних систем та ресурсів, які М.М. Чеховська поділяє на чотири
групи [9, с. 58]: – програмні – встановлення «вірусів», апаратних/програмних закладок, модифікація даних; – технічні – пе-рехоплення інформації
в лініях зв’язку, електронне придушення сигналу в системах управлі-ння;
– фізичні – знищення засобів оброблення й носіїв інформації; – режимні –
порушення регламентів інформаційного обміну; незаконне використання
інформації; дезінформація. У соціальних мережах діють професіонали, які
укидають переважно комерційний спам: беруть популярний тег, дописують до нього рекламний текст і потрапляють у тренди. А під час ви-борів
чи кампаній пропаганди ті самі потужності поширюють політичну пропаганду [4]. Дії інсайдерів набагато рідше стають предметом уваги під час
вирішення проблем безпеки [9].
Інформаційно-комп’ютерна реальність стає значиміша за речнооб’єктну, оскільки люди більшу частину часу живуть в інформаційному
оточенні та їхня свідомість не потребує предметних прототипів. Людина
діє не як цілісна тілесно-духовна істота, що є причиною проблем екології й кризи гуманізму: живе знаходиться за межами життя [5]. В.М. Дружинін (2001) відмічає, що у формуванні креативності та невротизації задіяний спільний механізм – установка на проблемність сприймання навколишнього. Інтернет й електронні девайси поро¬джують нові психічні захворювання [2], які називає Сайт про технології х3D-news: синдром
фантомного дзвінка, номофобію (no mobile fobia), кіберхворобу, Facebookдепресію, Інтернет-залежність (яка подібна до наркоманії), залежність від
онлайн ігор, кіберхондрію та «ефект Google» (коли людина переконана
у непотрібності знань, якщо будь-яка інформація знаходиться всього у

парі кліків доступності). У групі ризику «цифрового слабоумства» – молоді люди, які не можуть обходитися без електронних пристроїв, без них
почуваються безпорадними і покладаються виключно на пам’ять, вбудовану в гаджети, а не на власну. В них активніше розвивається ліва півкуля мозку, коли права, відповідальна за концентрацію і пам’ять, залишається недорозвиненою [7, с. 434]. Така затримка розвитку в 15% випадків
призводить до раннього розвитку недоумства, і діти ризикують більше за
дорослих, оскільки їхній мозок розвивається. Згідно опитуванню ФОМ,
Інтернет-залежності підвладні 43% «людей-XXI» – просунуті, активні, добре забезпечені, що прагнуть до інновацій у побуті і на роботі, та 46% людей з вищою освітою.
Шляхи досягнення інформаційної безпеки держави. Ефективне очищення інформаційного поля розпочинається на законодавчому рівні, вважає І. Ашманов [4]. Проте контроль контенту, на нашу думку, є цензурою.
Але неможна заперечувати необхідність адекватної ідеології для функціонування інформаційного щита, коли електронний щит можна створювати, виходячи лише з технічних міркувань. Коли говоримо про інформаційний щит, критерії «добре-погано», починають розмиватися, адже «ідеологію будувати дорого, довго і складно» – це людино-тисячоліття праці.
Якщо ідеологію імпортувати, то грати доводиться за чужими правилами.
Готові ідеології в Росії – релігія і соціалізм, в Україні плюс націоналізм. Але
нових гасел немає. Потрібно створювати ідеологічну альтернативу. «Ідеологія має вироблятися всередині країни, як й операційні системи, ракети,
інсулін і зерно» [4].
Людина як істота водночас знаходиться у різних світах – у фізичному, біологічному, у світі культури, тобто штучному світі. Проте у контексті модернізованого біхевіоризму – сучасній когнітивістиці дослідники
спростовують «ідею існування свободи волі». Але свобода волі – це суто
культурний феномен, який формується в людини під час засвоєння культури. Свобода волі – не проста відсутність будь-якої детермінації, як за
умов анархії та вседозволеності (гасло: «українці – волелюбний народ!»), а
лише відсутність детермінації, зовнішньої для особистості. Якщо жертвувати уявленнями про власну ідентичність, то втрачається й культурне нашарування, тобто зникають специфічно людські якості, образ самого себе.
Трагізм ситуації полягає у тому, що можливо «зняти» культурний шар з
людини (напр., за допомогою регресивних технік), але у такому випадку
зникає сама людина як відповідальна особистість. ІТ, NBIC-конвергенція,
psychoengineering сприяють розвитку людини лише за умов врахування
ними людської культури та її смислів [7, с. 433].
О.М. Поддьяков в якості шляхів подолання «троянських технологій» у
навчанні нази-ває формування власної дослідницької активності людини,
врахування нею цілей учасників освітнього процесу, критичну й осмислену роботу із запропонованим навчальним змістом [8, с. 67]. Як сприяння, так і протидія іншому потребують вільного (майстерного) володіння
тією сферою, у якій вони здійснюються, соціального творчого мислення.
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А. Хоббс вбачає життєвий успіх сучасної людини не лише у професійних
навичках, а у ширших здібностях для повнішого життя [1]. Нереально когось чогось навчити, можна спрямувати людину до знань. Навчання – активний внутрішній глибокий процес, тому потрібно допомогти їй не боятися змін, оскільки стан невизначеності – не завжди погано, він може слугувати зростанню.
Отже, ми живемо в часи, коли під гаслами глобалізації та загальнолюдських цінностей досить часто деконструюються цінності попередні.
Хоча науки про людину розвиваються інтенсивно, проте можуть бути використані для маніпуляції нею або як спосіб деградації людини. Ключовим інструментом зламу суверенітету країни сьогодні слугують інформаційні війни. Тому потрібно розвивати критичність мислення людини разом із засвоєнням нових ІТ-продуктів. На усіх рівнях суспільної інформаційної безпеки необхідно враховувати сутнісні особливості людини, її
систему цінностей, тому нагальна задача української держави – формування адекватної ідеології.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ
ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ
Інформаційна сутність тероризму відрізняється від загального поняття тим, що політичні цілі досягаються опосередковано. Насилля стає приводом для маніпуляції. Незалежно від маштабу події тероризм має інформаційний характер. Головна задача – маніпуляція, яка полягає у залякуванні людей, або у формі прямих погроз.
Дослідженням феномену інформаційного тероризму займалися зарубіжні і відчизняні науковці. Серед відчизняних дослідників, які висвітлювали цю проблему у своїх працях, слід відзначити – О. Гриценка, О. Зернецьку, В. Іванова, Є. Макаренка, М. Ожевана, Г. Почепцова, В. Шкляра,
А. Чічановського.
Інформаційний тероризм – злиття фізичного насильства зі злочинним використанням інформаційних систем, а також умисне зловживання
цифромими інформаційими системами, мережами або їх компонентами з
метою сприяння здійсненню терористичних операцій або акцій [1, с.98].
Здійснення інформаційного тероризму можливе у різних сферах: політичній, філософській, правовій, релігійній. Головною передумовою для застосування інформаційного тероризму є наявність боротьби ідей.
Цей вид тероризму характеризується маніпулюванням інформацією,
підтасуванням, нададянням свідомо неправдивих фактів. Результатом такого маніпулювання є дезінформація з метою поширення панічних настроїв серед населення.
До суб’єктів інформаційного тероризму відносять:
– іноземні спецслужби та інституції;
– вітчизняні та міжнародні ЗМІ;
– певні екстримістські угрупування.
В сучасному розумінні інформаційний тероризм інтерпретується як
множина інформаційних війн та спецоперацій, що пов’язані з національними та транснаціональними кримінальними структурами і спецслужбами іноземних держав. Доступ до інформаційних технологій значно підвищує ймовірність інформаційного тероризму.
Інформаційний тероризм розділяється на:
– інформаційно-психологічний тероризм (контроль над ЗМІ з метою
поширення дезінформації);
– інформаційно-технічний тероризм. В даному виді головним завданням є заподіяння збитків окремим елементам і всьому інформаційному
середовищу супротивника в цілому: руйнування елементної бази, актив-
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не придушення ліній зв’язку, штучне перезавантаження вузлів комунікації [2, с. 230].
Здійснення інформаційного тероризму передбачає наявність небезпечних наслідків терористичного акту з широким розголошенням відомостей та створенням суспільного резонансу. Інформаційний тероризм
має всі властиві ознаки політичного тероризму.
Одним із найпоширеніших видів інформаційного тероризму є медіатероризм. Він відноситься до різновиду інформаційно-психологічного
терору. Його сутністний зміст полягає у застосувані спеціальних медіакампаній для дестабілізації суспільства, створення атмосфери громадянської непокори, недовіри суспільства до дій та намірів влади й особливо силових структур, покликаних захищати суспільний порядок[3, с. 162].
Медіа-інформаційний тероризм як різновид інформаційного тероризму передбачає зловживання інформаційними мережами, системами для
здійснення терористичних дій та акцій. У якості засобів медіа-тероризму
виступають: друковані ЗМІ, кабельні мережі, інтернет, електронна пошта.
Наслідки тероризму можуть проявлятися у різних сферах: політичній,
соціальній, економічній. Разом з тим, наслідки терористичної діяльності
не завжди відповідають меті їхнього здійснення.
Перебуваючи під впливом медіа-тероризму індивід почувається дезорієнтованим в інформаційному просторі, тому що ЗМІ виступає головним
інструментом конструювання недостовірної реальності. Мета цієї реальності полягає не у відображені дійсності, а в підкоренні людини шляхом
налаштування на невластиві їй судження.
У сучасному стані глобалізації інформаційного тероризму постає нагальна потреба правового регулювання цього явища на міжнародному
рівні. Заходи боротьби з інформаційним тероризмом мають грунтуватися на єдиних підходах для всієї міжнародної спільноти. В подоланні даного явища має бути надана єдина оцінка без окремих симпатій чи «подвійних стандартів».
На сучасному етапі перед кожною державою виникає необхідність
здійснення ефективних заходів протидії інформаційному тероризму. Крім
правової бази важливу роль у цьому процесі відіграють силові структури СБУ та МВС. Незайвим видається впровадження ефективних інформаційних технологій для запобігання інформаційному тероризму.
Необхідно на державному рівні посилити відповідальність перед ЗМІ
за посилення напруги в суспільстві через неадекватне висвітлення подій.
Важливо розробити загальнодержавну систему протидії тероризму шляхом чіткого визначення функцій та повноважень державних органів, ЗМІ,
громадських організацій.
Також доцільним є формування за допомогою мас-медіа комплексу
науково-просвітницьких профілактичних програм сприяння ідеології толерантності. Міжкультурний діалог, що має реалізуватися за допомогою
мас-медіа, може допомогти уникнути різних видів екстримізму, насильства, ксенофобії, релігійної нетерпимості в державі [4, с.14].

Ефективним засобом боротьби з інформаційним тероризмом є створення спеціальної установи на базі Ради Національної безпеки і Оборони
України для розробки нової доктрини інформаційної безпеки. Ця установа разом з експертами і ЗМІ має швидко відреагувати на сучасну загрозу інформаційного тероризму. Дана установа повинна виконувати власні
функції та завдання:
– збирання інформації та аналіз пропагандистських повідомлень;
– роботу з громадськістю;
– організацію централізованої роботи зі ЗМІ;
– забезпечення діалогу з владою;
– заспокоєння населення і пропозиції ефективних шляхів захисту.
Підсумовуючи, необхідно відзначити, що проблема протидії інформаційному тероризму має комплексний характер. Засоби протидії повинні
відповідати сучасним вимогам. Український уряд має здійснювати проводити цілеспрямовану та системну роботу у сфері інформаційної безпеки.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ТА ХАРАКТЕРУ
ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В УМОВАХ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ
НЕОГОЛОШЕНОЇ ВІЙНИ МІЖ РФ ТА УКРАЇНОЮ
З початком 2013 року у внутріполітичний дискурс України увійшла та
укорінилася проблематика руху України до об’єднаної Європи, що в кінцевому рахунку призвело до виходу України на «передній рубіж» геополітичних суперечностей між РФ і ЄС. Вже влітку 2013 р., коли Угоду про
асоціацію з ЄС було схвалено тодішнім Кабінетом Міністрів України, було
зрозуміло, що тиск на Україну з боку РФ згодом лише посилиться. Звідси намагання В. Януковича балансувати між Росією і Заходом не тільки не
дало результатів, але й зумовило втрату Україною суверенітету та її незалежності. Однак, на той час ніхто з експертів не міг уявити, що «політичний тиск» на Україну з боку Росії може призвести до анексії останньою
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навесні наступного року Криму. Можливою реакцією Кремля на очікуване підписання Угоди про асоціацію з ЄС вважалася «різнопланова дестабілізація», доведення ситуації до аналога 2006-2008 рр., коли «прозахідний
курс українського керівництва блокувався його нездатністю забезпечити керованість країни» [2, С. 4]. Звідси випливає актуальність проведення
аналізу інформаційного контексту подій (у тому числі характеру громадської думки), які відкрили першу, умовно «мирну сторінку» геополітичної
експансії РФ на Півдні та Сході України – анексію Криму, за якою слідувало розгортання «гібридної війни» Росії проти України.
Варто зазначити декілька важливих аспектів вже новітньої історії
«мирного відриву» Криму від України, які проливають світло на реальний
хід цих подій. Відповідні матеріали з’явилися в ретроспективному аналітичному огляді каналу Еспресо.TV, оприлюдненому 16 березня 2015 р.
Окупація Криму почалася 20 лютого 2014 р. зі вступу на територію Кримського півострова російських військових без упізнавальних знаків, чому
передувало захоплення Верховної Ради Криму та Ради Міністрів АРК 27
лютого 2014 р. Того ж дня кремлівські спецслужби та військові насильно
зібрали частину кримських депутатів, котрі під тиском прийняли рішення про відставку чинного прем’єра Криму Анатолія Могильова та оголосили «референдум» щодо статусу Криму. Факти засвідчили те, що цей референдум проводився з численними порушеннями і без підтримки з боку
жодної країни, окрім Росії. Згідно з «офіційно» оголошеними результатами референдуму, за приєднання Криму до Росії начебто проголосувало
96,77% учасників «голосування». Однак, важливо відзначити, що тоді ж на
сайті Ради при Президентові Росії з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини на короткий час з’явилася інформація, що у референдумі брали участь не більше 30% кримчан, з яких лише близько 50%
висловилися за приєднання до Росії. Проте необхідно констатувати і те,
що одну з вирішальних ролей у «прокремлівському» налаштуванні громадської думки зіграли московські та підконтрольні їм місцеві ЗМІ, які запевняли кримчан у світлому майбутньому півострова під керівництвом В.
Путіна та розповідали жахи, які чекають на них в Україні. Варто також зазначити, що 27 березня 2014 р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила Резолюцію, в якій підкреслювалося, що «псевдореферендум» не має законної
сили і не може бути основою для зміни юридичного статусу Автономної
республіки Крим чи міста Севастополь [4].
У цьому аспекті, цікаво проаналізувати соціологічні дані, які характеризують загальне налаштування російської громадської думки щодо подій в Криму: 96% опитаних схвалювали входження до складу Росії Криму
(опитуванням ВЦИОМ, квітень 2014 р.). Разом з тим, звертає на себе увагу досить раціональне ставлення опитаних до проблеми Криму: 35% заявили, що Крим потрібен Росії для того, щоб не платити за оренду бази
Чорноморського флоту РФ, а також тільки 12% респондентів обґрунтували необхідність включення Криму до складу Росії захистом прав російського населення [6].

Говорячи про зовнішні впливи на суспільну думку безпосередньо
мешканців Криму не слід однак, применшувати значення проросійських
настроїв серед російського населення півострова. Як підкреслюють експерти, РФ тривалий час мала на території АРК «підтримку з боку місцевого населення, а значні військові формування Чорноморського флоту ніколи не сприймались у ролі ворога». Тобто превентивний перманентний пропагандистський вплив Росії на теренах АРК був спрямований на
те, щоб населення Криму сприймало військовослужбовців РФ як захисників населення, що супроводжувалось інтегруванням в громадську думку ідеї необхідності виправлення «історичної помилки» щодо належності
Криму Україні. Дещо пізніше розгорнулася інформаційна кампанія щодо
впливу безпосередньо на керівництво АРК і міста Севастополь, а після
цього – масована інформаційно-воєнна пропаганда спрямована на особовий склад ЗСУ. Як підкреслюють вітчизняні аналітики, політичні і військові акції з боку Росії супроводжувалися діями, які мали всі ознаки підготовленої інформаційно-пропагандистської операції, спрямованої з одного боку, на російську аудиторію, з іншого – на українську та західну [3,
с. 28-32].
Для підтвердження вищесказаного, слід зазначити, що офіційний
Кремль вдався до застосування тактики нав’язування Заходу власного, вигідного саме Москві бачення політичних подій, красномовним прикладом чого є стаття Сергія Салишєва «Анексія Криму: причини, аналіз та глобальні впливи», опублікована у «Global Societies Journal» навесні
2014 р. Автор статті детально викладає усі історичні події стосовно Криму у проросійському ключі, що корелює із сучасним варіантом «політики пам’яті» офіційного Кремля. Він нагадує західному читачеві про геополітично занепадаючу наприкінці XVIII ст. Османську імперію і Крим,
який згодом став «форпостом» російського Чорноморського військовоморського флоту. До того ж, як вважає автор цієї статті, передача Криму Україні у 1954 р. була «незначною подією» – тоді, коли навіть думка
про можливу ерозію Радянського Союзу була немислимою. Однак, головну причину «уходу» Криму від України на сучасному етапі історичного розвитку України, С. Салишєв вбачає у «безвідповідальній» політиці
«революційного уряду Ющенка», який неодноразово погрожував «вигнати» російський Чорноморський флот з Севастополя. Автор статті намагається запевнити західного читача в тому, що дії Росії в Криму зовсім «не
були частиною геополітичної хитрості» з метою продовження російського
контролю над Європою та подальшого збереження власного геополітичного статусу в якості наддержави, адже саме «українська націоналістична
політика» та «переворот у Києві» (2013-2014 рр.), на його думку, зумовили відчуження «етнічної російської громади». Таким чином, висновки, які
робить С. Салишєв цілком корелюються із тактичним і стратегічним цілям офіційної Москви [9].
Цікаво співставити думку українських експертів із наведеним вище
російським поглядом, зокрема: найменша частка опитаних вважає, що по-
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рушення прав російськомовного населення є причиною конфлікту. Скептично оцінюють експерти і припущення, що конфлікт в Україні виник через прихід до влади у Києві «націоналістичних сил». Формулюючи власний варіант причин конфлікту, українські експерти відзначають: різні цінності, що сповідуються більшістю населення в Росії та в Україні, перегляд
результатів Холодної війни, страх В. Путіна перед можливістю революції
в Росії, низка «трагічних помилок усіх основних акторів» та «синдром пораненої імперії» [5, С. 61].
У досліджуваному контексті, варто також проаналізувати особливості
формування громадської думки безпосередньо в РФ, так зокрема, в аналітичній записці, підготовленої в рамках проекту «Євразія» (2013 і 2014 рр.)
зазначено, що найважливіші індикатори націоналістичних поглядів росіян «змінилися більш чітко, але різноспрямовано». З одного боку, «ксенофобна ворожість» дещо посилилася, у той час як «сприйняття етнічних
українців в якості «братнього народу» суттєво послабилося. Як зазначають автори доповіді – це «старе імперське і радянське поняття стало частиною конструювання Кремлем мотивів анексії Криму». Окрім цього, соціологічні опитування засвідчили, що анексія Криму спричинила безпрецедентну «консолідацію російських еліт і широкої громадськості навколо
Володимира Путіна», рейтинги підтримки якого навесні 2014 року злетіли до 85-86%, збільшившись майже на 25% – у порівнянні з початком 2014
року (дещо більше 60%) [8]. Поряд із цим, для значної частки респондентів (від 38% до 55%) «приєднання Криму обійдеться для Росії занадто дорого», що не корелюється із офіційними позиціями Кремля [1]. Зрозуміло, що у цьому контексті очікуваною є зворотна реакція українців щодо
адептів «Русского мира», а саме: за півтора року після початку Євромайдану позитивне ставлення українців до Росії впало з 88% до 34% (опитування КМІС) [7].
Підбиваючи деякі підсумки, можна констатувати, що розбіжності та
нерозуміння у внутріполітичних взаєминах між Києвом і Автономною
Республікою Крим, які накопичувалися не один рік, у кінцевому рахунку
призвели до тотальної політичної дискомунікації сторін, які практично не
чули одна одну. Подібні процеси одночасно ретранслювалися на відносини більш широкого міждержавного рівня – між Росією та Україною. Отже,
відмінності у самоідентифікації нашаровані на тотальну дискомунікацію
та масовану тенденційну інформаційну кампанію офіційного Кремля в
кінцевому рахунку призвело до анексії Криму у березні 2014 р. та до подальшої ескалації конфлікту на Сході України, що невід’ємно пов’язаний
із веденням РФ інформаційно-психологічної війни.
У цьому контексті виникає питання, які кроки має здійснити українське керівництво і держава загалом. На наш погляд, для того, щоб розраховувати на повноцінну підтримку міжнародної спільноти, слід забезпечити узгодження та реалізацію власної послідовної стратегії (в тому числі інформаційної) щодо відновлення контролю законної влади на всій території України. Водночас, відсутність цілісного бачення шляхів та тер-

мінів повернення втрачених у результаті агресії Росії територій, засобів
захисту прав і свобод своїх громадян, що потерпають від окупації, може
на тривалий час відштовхнути українських громадян, які проживають в
Криму та на території Донецької і Луганської областей від Києва. Тому в
сучасних умовах Україна повинна зайняти більш активну та прагматичну позицію, в тому числі шляхом посилення її інформаційно-безпекової
функції, яка полягає у здійсненні постійного моніторингу за інформаційним простором держави, методичним забезпеченням відповідних структур щодо протидії інформаційним впливам на мирне населення країни,
координації дії цих структур в особливий період, при цьому самостійне
проведення активних операцій наступального і оборонного характеру як
в інформаційному, так і в кіберпросторі. Що стосується власне російськоукраїнських взаємин, вони мають бути переосмислені та перебудовані із
врахуванням, у першу чергу, сучасної кризи дискомунікації між двома
країнами. У цьому контексті, зокрема, влучною є теза відомого французького мислителя Тейяра де Шардена: «Контакт є розуміння розбіжностей».
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ІНФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Звернення до історичного минулого українського народу змушує дослідника задуматися над специфікою світо- та самосприйняття українців.
Від часів феодальної роздробленості Київської Русі й до сьогодні відчуваємо деструктивний вплив зовнішніх сил на формування української нації.
Географічне розташування, природні та людські ресурси зробили Україну
настільки привабливою для чужинців, що упродовж століть триває своєрідна «битва за Україну», наслідком якої є розкол українства та відсутність спільного бачення майбутнього нашої держави. На початку ХХ століття, коли ряд народів колишніх імперій здобули право на власні національні держави, українці так і не змогли відстояти власну національну
державу. Однією з причин цього, на нашу думку, було невміння протистояти чужинським інформаційним впливам, які поширювали серед українського селянства та інших прошарків суспільства ідеї, що суперечили національному державотворенню.
Після здобуття незалежності у 1991 році перед Україною постали нові
завдання, серед яких основним мало стати формування власного інформаційного простору, своєрідна сепарація від радянського минулого та російського сучасного, яке руйнівним чином продовжувало впливати на
українське суспільство. За роки незалежності було зроблено ряд позитивних кроків, особливо в етнополітичній площині, однак ці та інші позитиви так і були широко анонсовані й прорекламовані (як це робиться в інших державах). Більше того, упродовж понад 20-ти років у медіа робився
наголос на недоліках, прорахунках Української держави, негативних або
сумнівних рисах ментальності українців тощо, що формувало візію України як «держави, що не відбулася».
За результатами соціологічного опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у вересні 2016 року, понад третина опитаних (35%)
жалкують з приводу розпаду СРСР. Примітно, що з 2015 року ця кількість
зросла на 4% [1]. Останнє змушує задуматися над рядом питань, починаючи від того, яку Україну ми будуємо і завершуючи роллю інформації у
формуванні бачення радянського минулого сучасними українцями, адже
серед молоді віком від 18 до 29 років (тобто, тих, хто бачив СРСР лише
у кіно й тих, хто був надто малий, щоб запам’ятати цю державу) 14% також виявляє сум за Радянським Союзом [1]. Тож виникає питання щодо
особливостей функціонування українського інформаційного простору в
умовах війни з РФ, зацікавленою у збереженні ностальгійних настроїв за
радянським минулим серед українців. Як зазначає український дослідник

Тарас Кузьо, «російський націоналізм не зумів відокремити себе від «союзної ідентичності» [3]. Неоімперська політика, здійснювана РФ на сучасному етапі, основана на «трьох китах» - православ’я, панславізм та комунізм [4, c.32-40]. Відповідно, інформаційна політика РФ спрямована на поширення та укорінення відповідних ідей серед широких кіл так званого
«російськомовного світу».

Художник: В.Казаневський.
Джерело:
http://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_comu-rosiya-schodoukrayini-povoditsya-same-tak/723971?mobile=true

Після анексії Криму та введення військових підрозділів у східні області України українсько-російські відносини зазнали значних змін. Однак в
інформаційній площині ряд питань залишаються невирішеними й до сьогодні. Російська пропагандистська машина здійснює активну кампанію з
дестабілізації політичної ситуації та громадянського миру в Україні за допомою різноманітних ресурсів, включаючи соціальні мережі та активну
діяльність ботів. Більше того, значні зусилля РФ спрямовані на формування негативного іміджу України на міжнародній арені, про що йдеться
в аналітичній доповіді Національного інституту стратегічних досліджень
«Інформаційні виклики гібридної війни: контент, канали, механізми протидії» [2]. У доповіді, зокрема, зазначено, що «Україна має виробити комплексний та цілісний підхід до вирішення проблем, спричинених інформаційними викликами гібридної війни, оскільки наразі реагування має зарактер точкових та до певної міри хаотичних дій» [2, c.83-84].
На нашу думку, найбільшим інформаційним викликом національній
безпеці сучасної України є практична відсутність власної інформаційної
політики. Мова йде у першу чергу про формування власного інформаційного простору, наповненого тим контентом, якого потребують національні інтереси України, причому формат та засоби поширення інформації повинні відповідати викликам часу. Сучасні комунікаційні та інформаційні технологіії дозволяють настільки урізноманітнити взаємодію з аудиторією, що остання не завжди відчуває маніпуляційний вплив сучас-
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них засобів масової комунікації. Останнє досить активно використовується РФ як всередині держави (для формування лояльного до влади громадянина, готового обмежити свої потреби до мінімуму заради величі Росії),
так і у взаємодії із зовнішнім світом.
Повертаючись до ситуації, що склалася в Україні, мусимо констатувати, що українське телебачення все ще залишається одним із каналів поширення російського образу світу. Так, наприклад, продовжують транслюватися російські серіали (особливою популярністю продовжують користуватися мелодрами та комедійні серіали), окремі розважальні програми
(наприклад, «Квартирне питання») тощо, які певною мірою формують позитивний образ Росії серед глядачів. Більше того, ряд програм, пропонованих українськими каналами є або російськомовними, або ж двомовними, що також має свій вплив на глядача. Зрозуміло, що мовне питання є
одним із найбільш болючих в Україні, однак, на думку автора, за два роки
військового протистояння з РФ, українські медіа повинні були б запропонувати значно більше україномовного продукту споживачу, а не робити
ставку на політику двомовності у своїх програмах та шоу.
Таким чином, події останніх років доводять, що одним із найбільших
інформаційних викликів національній безпеці України є незахищеність і
слабкість власного національного інформаційного простору. Формуючи
інформаційну політику держави, варто пам’ятати, що її основою є не реакція на зовнішні подразники, а формування національного образу світу
через доступні комунікаційні засоби, що в умовах глобалізації стане основою збереження національної ідентичності та власної державності.
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АКТИВНІСТЬ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ
В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ
(на прикладі місцевих виборів 2015 р.)
У день, коли Україна знову вчилася проводити вибори біля лінії фронту, а в Польщі голосували за зміну правлячої партії, волевиявлення відбулося і в Болгарії. Тутешні місцеві вибори і національний референдум про-

йшли скромно, буденно і невимушено. Ми не побачили надто напруженої конкуренції політичних партій, а владному консенсусу заздалегідь нічого не загрожувало.
На тлі дорогих піар-кампаній українських партій колекція болгарського агітаційного креативу і справді має вигляд самодіяльності з 1980-х. Тут
і стилізований під комуністичну ікону Че Гевару кандидат з ультраправої
“Атаки”, і дама з Соціалістичної партії із зачіскою, вище якої, як жартували самі болгари тільки рейтинг Путіна, і молода кандидатка від Республіканської партії, яка закликає голосувати за неї, сидячи на ліжку гуртожитку у вечірньому макіяжі.
Загалом у місцевих виборах 2015 року взяли участь 42 тис. кандидатів на різні посади – це багато для семимільйонної країни. Консервативна,
провладна політична сила прем’єр-міністра Бойко Борисова ГЕРБ отримала впевнену перемогу на місцевих виборах в РБ 2015 р. Партія Бойка
Борисова, колишнього мера Софії набрала 34,50% від голосів виборців.
Друге місце посіла БСП з результатом 17,20%. Третьою партією на національному рівні є РПС – структура Лютві Мєстана (який нещодавно змінив на посаді Ахмеда Догана) – з результатом 14.60% від голосів виборців.
Реформаторський блок отримав 9%, за ним стала політична сила АБВ – с
4,30%, потім Атака – 3.10%, НФСБ – 2,70%, ВМРО – 2,50%, ББЦ – 1% [1].
На думку болгарських політичних експертів, місцеві вибори 2015 р.
стали кінцем болгарської демократії. Ці вибори також визначали як кінець 25-річного демократичного розвитку «європейської Болгарії». Взагалі, фактично ніхто і не сумнівався, що ці вибори будуть кардинально відрізнятися від виборів мерів (кметів) у 2011 р. Але ніхно не очікував, що
знову відбудуться масштабні фальсифікації провладною політичною силою ГЕРБ. Основними маніпулятивними технологіями стала постійна зміна даних, відсутність інформації від офіційних осіб, ЦВК країни, визнання
недійсними великої кількості бюлетенів, повне спотворення явки виборців. Трагічно низькою стала явку виборців, особливо у другому турі виборів. Ці вибори також показали, що основні бізнес-групи країни мають безпосередній вплив на свої політичні сили з метою перерозподілу державних фінансів, а саме перерозподіл понад 7,5 млрд. євро європейських фондів на наступні 4 роки.
Другим важливим моментом у виборах 2015 р. став референдум про
електронне голосування. Але низька явка (39,67 % виборців) не дозволила
прийняти рішення. Остаточне рішення з даного питання покладено відповідно до болгарського законодавства на парламент країни – Народні
Збори. Що цікаво, головний наслідок дозволу електронного голосування
– зовсім не спрощення процедури підрахунку голосів [2].
Можливість голосування без відвідування виборчої дільниці насамперед означає, що півтора мільйони болгарських громадян, які мешкають за
кордоном, зможуть взяти участь у виборчому процесі. Це переважно молодь, економічні мігранти, які проживають у благополучних країнах Заходу і чиї голоси навряд чи посилять позиції болгарських лівих і правих.
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Крім того, це розширить участь і молодих болгар, що живуть всередині
країни, для яких часто час, необхідний для відвідання виборчої дільниці, був достатньою перешкодою для участі в голосуванні. Можливо, цей
досвід буде цікавий і Україні, де мільйони громадян живуть і працюють
за кордоном, а віднедавна ще й відокремлені від «великої землі» лінією
фронту.
Є звісно і об’єктивні причини всіх цих подій, а саме безпрецедентна
криза в Європі, міграційні проблеми, відсутність чіткого керівництва в
країні тощо [3].
Одним з показових моментів даних виборів стала активність російської пропаганди, підкріпленої діями проросійських політичних сил. Результати даних виборів вказують на провал проросійських сил. Ще донедавна найуспішніша права партія країни – “Атака”, що має 11 місць у парламенті, набрала 3% голосів в Раду столиці. “За російські інвестиції у Варні!” – закликав передвиборчий плакат очолюваної “Атакою” коаліції у Варні, що знайшло відгук лише у 6,19% на виборах до ради громади Морської
столиці.
На тлі спокійного виборчого процесу лідер “Атаки” Волен Сідєров
дещо урізноманітнив випуски новин, спробувавши втретє за тиждень,
цього разу – в ніч підрахунку голосів, прорватися в будівлю Національної академії театрального і кіномистецтва, де власне і рахували бюлетені. Однак, разу студенти та активісти активно йому перешкоджали. Найбільш проросійський політик Болгарії отримав удар по голові, і його буквально винесли з будівлі поліції, рятуючи від молоді, що скандувала: “Віддайте його нам”.
“Причина події – «всенародна любов» до Волена Сідєрова”, – пояснив
ситуацію головний секретар Міністерства внутрішніх справ РБ. Цей інцидент знову спровокував дискусію про суспільну користь від зняття з Сідєрова депутатської недоторканності – таку вимогу поставив головний прокурор республіки.

Іншим ресурсом проросійських симпатій залишається Болгарська соціалістична партія (БСП) – одна з небагатьох лівих партій Східної Європи, що має сумнівний привілей бути прямим спадкоємцем компартії часів режиму Народної демократії (доби Т. Живкова).
Формально БСП посіла друге місце за сукупністю голосів у радах громади, але в столиці коаліція “БСП – ліва Болгарія” отримала лише третє
місце з 9,89% голосів, поступившись не тільки ГЄРБу, але і його союзникові “Реформаторському блоку” (16,43%). Ліва ідея в Софії не популярніша
за праву. І це на фоні лідируючих позицій цієї політичної сили за останні 25 років.
БСП залишається в пасивній опозиції і чекає, коли болгарський виборець знову вирішить, що держава надто економна, і знову дасть шанс лівому популізму.
У деяких регіонах країни виборці досить іронічно пропонували включити президента Російської Федерації в виборчий бюлетень. Пізніше це
вдало підхопили російські сайти та медіа і спробували трактувати даний
факт як велику прихильність болгарського суспільства до політики Росії вцілому та безпосередньо її лідера. Щоправда великих дивідендів така
спроба не дала [4].

Отже, якщо оцінювати загалом виборчу кампанію 2015 р. в Республіці
Болгарія, то можна звернути увагу на спроби російської пропаганди сприяти приходу до влади в цій балканській країні проросійсько налаштованих політиків. Але, у переважній більшості випадків тим політикам, які
йшли на вибори з проросійськими гаслами або за рахунок російського капіталу, так і не вдалося потрапити у місцеві органи влади.
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СИСТЕМА КІБЕРБЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ
Кіберпростір не має географічних кордонів чи обмежень. Цей факт
підвищує значущість міждународного співробітництва. Постійні проблеми з визначенням авторства в кіберпросторі вимагають активізації співпраці членів НАТО і створення нових партнерських відносин. Кіберпростір – це не просто сфера, що розширює зону потенційного конфлікту і дозволяє хактивістам, організованим злочинцям і терористам процвітати.
Кіберпростір – це не просто цифровий маршрут здійснення атак. Це
також засіб для відмивання грошей та обміну злочинними елементами інформації тактичного характеру. Крім того, комп’ютерна взаємозалежність
між виробниками і споживачами створює поле для промислового і політичного шпигунства на шкоду інтересам вашої держави. Всі ці загрози неможливо відобразити силами лише однієї структури забезпечення безпеки. Співпраця означає не тільки обмін технічними знаннями і досвідом,
а й формування політики, підвищення рівня обізнаності та координацію
зусиль. Вирішальне значення для взаєморозуміння мають навчальні програми, обміни передовим досвідом між політиками, розробниками і державними службовцями.
Гарантування міжнародної інформаційної безпеки та її складової – кібербезпеки залишаються одним із стратегічних завдань діяльності НАТО,
оскільки більшість політичних і військових конфліктів відбуваються або
віддзеркалюються саме у віртуальному просторі.
Три тижні масованих кібернападів на Естонію в 2007 р. продемонстрували, що суспільства країн-членів НАТО незахищені на кіберфронті. Лише ці події змусили Альянс радикально переглянути свій підхід до
політики кіберзахисту і підняти засоби протидії на новий рівень. Таким
чином, Альянс вперше офіційно звернувся до «Політики кіберзахисту
НАТО», ухваленої в січні 2008 р., і яка складається з трьох напрямів політики Альянсу в кіберпросторі:
•
субсидіарність, тобто, допомога надається лише на прохання; в
інших випадках застосовується принцип власної відповідальності суверенних держав;
•
уникнення дублювання, тобто, уникнення зайвого дублювання
структур або сил і засобів – на міжнародному, регіональному і національному рівнях;
•
безпека, тобто, співпраця, що ґрунтується на довірі, зважаючи на

делікатний характер інформації про систему, до якої має бути наданий доступ, і можливу вразливість [10].
Вже 2 квітня 2009 року штаб-квартира НАТО розповсюдила документ «Рамки для співробітництва у питаннях кібернетичного захисту
між НАТО та державами-партнерами» [3]. Цей відкритий для державпартнерів документ став логічним продовженням низки документів доктринального характеру, які визначили політику НАТО щодо кібернетичного захисту, але мали закритий характер. Мета документу полягає у визначенні рамок для співробітництва між НАТО та країнами-партнерами
і міжнародними організаціями у питаннях кібернетичного захисту. У
зв’язку з цим, документ визначає завдання, цілі, принципи та потенційні сфери співробітництва, а також механізми та процедури їхньої імплементації.
Згідно з документом, головним елементом політики НАТО у сфері кібернетичного захисту є принцип, що держави – члени Альянсу несуть
пряму відповідальність за захист їх національних комунікацій та інформаційних систем, але НАТО повинна мати можливості для підтримки союзників, які стали жертвою кібернетичних атак національного значення
[3].
В новій Стратегічній концепції НАТО, прийнятій на Лісабонському саміті в листопаді 2010 року, нові виклики в галузі безпеки займають центральне місце. Особливо виділені тероризм, кібератаки, поширення зброї
масового знищення (ЗМЗ), вразливість галузі енергетики та екологічні обмеження. Причина цього не в тому, що ці поняття покривають весь спектр
нових загроз, а у тому, що в цих сферах потенціал НАТО, військовий за
своєю суттю, може допомогти підвищити ефективність більш широких
міжнародних зусиль. Стратегічна концепція також закликає НАТО здійснювати моніторинг і аналіз міжнародної обстановки для прогнозування
криз з метою їх запобігання [1].
Відповідно до нової Стратегічної концепції НАТО, у переглянутій Політиці НАТО щодо кіберзахисту, кіберзагрози визначаються як потенційна причина для колективної оборони відповідно до статті 5 Договору
НАТО. Більше того, нова політика – і план дій з її впровадження – забезпечують країни НАТО чіткими вказівками і узгодженим переліком пріоритетів щодо просування кібероборони Альянсу вперед, в тому числі у тісній координації всередині НАТО і з партнерами.
Окрім цього, у Брюсселі 14 травня 2008 р. був підписаний меморандум
про створення в Естонії (м. Таллінн) міжнародного Центру передових технологій з кібероборони НАТО, з розташуванням його штаб-квартири у
Таллінні і надала йому статус міжнародної військової організації. Завдяки
його потужностям Естонія стала однією з найбільш захищених від кібератак країною в ЄС. У сучасних умовах у роботі вказаного центру беруть
участь 16 європейських країн [10, с. 57].
Унікальна специфіка кіберпростору і операцій в цьому середовищі викликають нові складні питання для фахівців: складність у визначенні іні-
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ціаторів нападу, відсутність конкретних даних, а також використання кіберпростору в якості середовища, яке в основному використовується для
цивільних цілей і управляється цивільними органами для здійснення військових функцій.
Для вирішення цих складних правових питань в 2009 р. в центрі зібралася група з двадцяти дослідників і практиків зі світовим ім’ям з Кембриджського Університету, ряду американських і європейських дослідницьких центрів під керівництвом професора Майкла Шмітта. Ними було
розроблено правове керівництво з метою пояснити, як міжнародне право
можна застосувати до кібероперацій з найсерйознішими наслідками, даючи можливість для самооборони, а також інших дій, що здійснюються під
час збройного конфлікту. Їх робота була опублікована в 2013 р. під назвою
«Талліннське керівництво з міжнародного права, що застосовується при
веденні кібервійни» («Tallinn Manual on the International Law Applicable to
Cyber Warfare») [2].
«Особливу увагу «Таллінн Меньюал» приділяє Jus ad bellum – (норми
міжнародного права, що регулюють правомірність застосування сили у
міжнародних відносинах), і jus in bello – норми міжнародного права, що
регулює поведінку під час збройного конфлікту (також його називають
«законом війни», законом про збройний конфлікт або частиною міжнародного гуманітарного права) [12].
Документ отримав різні оцінки. Одні вважають, що «Талліннське керівництво» - не більш ніж експертна праця, яка носить рекомендаційний
характер. Інші впевнені, що натівський документ фактично відкриває дорогу широкому використанню інформаційної зброї, обґрунтовуючи необхідність жорсткої відповіді на кібератаки аж до введення економічних
ембарго, банківських санкцій і навіть застосування звичайних і ядерних
озброєнь для фізичного знищення тих, хто такі атаки зробив [7].
Більше того, розуміючи, що країни стикаються з проблемою того, що
кібероперації не досягають рівня збройного нападу, який дає можливість
самооборони, центром був ініційований проект під назвою «Таллінн 2.0».
Даний проект спрямований на вирішення питань про те, як міжнародне
право має розглядати ворожі операції меншого калібру, які, тим не менш,
наносять країнам значного збитку. Це може мати на увазі серйозні фінансові втрати і неможливість доступу до життєвоважливих Інтернет-послуг.
В рамках проекту також будуть серйозно розглянуті зобов’язання, які
міжнародне право поширює на держави, а також їх застосування в контексті кіберсфери [4, с. 12]. Друге видання «Талліннського керівництва»
буде опубліковано відразу після завершення проекту в другій половині
2016 р. Керівництво буде охоплювати цілий спектр питань міжнародного права, які застосовуються до державних кібероперацій в мирний і воєнний час.
Катаріна Ціолковська, міністр оборони Німеччини, зазначала, що, «з
урахуванням ймовірного непрямого і таємного використання в деяких
країнах проксі-серверів патріотично налаштованими хакерами (Хактивіс-

ти), залучити країну до відповіді за кібердіяльність на юридичних підставах в рамках міжнародної юрисдикції і наукових теорій буде дуже складно, мова йде про неможливість перевірити, чи є у такої країни «ефективний» або «повний» контроль над діяльністю її недержавних суб’єктів» [12,
с. 45].
Крім курсу з міжнародного права щодо кібероперацій, Центром була
розроблена значна програма курсів технічного характеру. Подібні курси
стосуються таких питань як моніторинг мережевого трафіку та облік заходів у сфері безпеки, відновлення системи, яка постраждала від шкідливих програм і розгляд того, як системи інформаційних технологій піддаються нападам і як можна знизити збиток від таких нападів. Враховуючи
високий рівень зацікавленості такими курсами, пріоритет віддається слухачам з країн-спонсорів Центру. Вільні місця пропонуються слухачам з
країн НАТО, а також представникам Австралії, Австрії, Фінляндії, Ірландії, Новій Зеландії, Швеції та Швейцарії [8, с. 65].
Щороку в червні Центр організовує велику міжнародну конференцію,
присвячену кібербезпеці під назвою «САЙКОН» (CyCon). Конференція
покликана обговорювати міждисциплінарні питання, в ній беруть участь
більше 400 фахівців в галузі стратегії, права, етики, інформаційних технологій із цивільних та військових відомствах. САЙКОН надає унікальну
можливість для обміну професійним досвідом та встановлення контактів.
У 2014 р темою конференції була «активна оборона».
«Зімкнуті щити» («Locked Shields»), навчання з мережевого захисту,
яку центр проводить в режимі реального часу, є найбільш очікуваною подією року серед професіоналів з безпеки. Назва навчання «Зімкнуті щити»
означає стародавній спосіб оборони на полі бою. Якщо тільки один солдат
тримає щит, то він захищений тільки з одного боку, пояснив у своєму відеозверненні фахівець з кібербезпеки Центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) Рейн Оттіс під час навчань 2012 року. Але тісно згуртувавши щити, кілька солдатів можуть захистити вразливі місця
кожного з них. «Якщо вас багато, то зімкнуті щити створять непереборну стіну. Саме цю думку ми й хочемо донести до вас – необхідно працювати разом. Нам треба зімкнути щити і захищати один одного» [11, с. 53].
Технічний центр Сил реагування НАТО на комп’ютерні інциденти
NCIRC (NATO Computer Incident Response Capability) став мозковим вузлом боротьби Альянсу проти кіберзлочинності. NCIRC відповідає за кіберзахист усіх інформаційних ресурсів НАТО, незалежно від того, належать вони постійним штабам, чи штабам розгорнутим на час операцій чи
навчань [5].
На початку 2012 року НАТО підписала контракт вартістю 67 млн. доларів США з італійською компанією Finmeccanica на розробку, впровадження й обслуговування програми кіберзахисту NCIRC. У рамках угоди італійська компанія забезпечить інформаційну безпеку приблизно 30
важливим об’єктам і штаб-квартирам НАТО у 28 країнах світу [9, с. 120].
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NCIRC досяг цілковитої оперативної готовності на початку 2013 року.
Зокрема були розроблені умови співробітництва, в тому числі між експертами, які користуються взаємною довірою і представляють країни, промисловість, академічні кола і НАТО. Ці домовленості зрештою відкрили
доступ до спеціальних знань в усіх сферах кібербезпеки.
Будь-яка країна-член НАТО, яка постраждала від серйозного кібернападу, зможе звернутися до НАТО по допомогу. Такий запит розгляне Комісія з менеджменту кіберзахисту (CDMB). Прохання про допомогу, які
надходитимуть від країн – нечленів НАТО, будуть потім затверджуватися Північноатлантичною радою. У разі приведення в дію Групи швидкого
реагування НАТО зможуть відреагувати на інцидент протягом 24 годин.
Отже, за останні роки НАТО досяг деяких успіхів в розширенні своєї ролі в питаннях протидії новим викликам безпеці. Була прийнята оновлена «Політика кіберзахисту» і пов’язаний з нею «План дій». Технічний
центр Сил реагування НАТО на комп’ютерні інциденти NCIRC (NATO
Computer Incident Response Capability) став мозковим вузлом боротьби
Альянсу проти кіберзлочинності. Центр відповідає за кіберзахист усіх інформаційних ресурсів НАТО, незалежно від того, належать вони постійним штабам, чи штабам розгорнутим на час операцій чи навчань.
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