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ВСТУП 

 

Із набуттям Україною незалежності одним з найважливіших питань 

у політичному житті як для України, так і для всього світу стала 

її ідентифікація на міжнародній арені, вибір між належністю України 

до європейського співтовариства чи до пострадянського простору. Цей вибір 

є актуальним особливо тепер, зважаючи на такі вирішальні в політичному 

житті держави явища, як Євромайдан, анексія Кримського півострова 

та військові конфлікти на Сході України. Наразі на заваді повноцінного 

діалогу між Україною та Європейським Союзом стоїть низка перешкод, 

серед яких визначальною є брак у країні сформованого європейського 

комунікативного дискурсу. Рух на зближення з Європою може бути 

результативним, тільки якщо прийде чітке та осмислене розуміння, що він 

украй необхідний і українському суспільству, і Євроспільноті. Таке 

усвідомлення всіма сторонами може відбутися тільки за умови опанування 

обома достатньою кількістю об’єктивної інформації про ЄС та Україну. 

Важливими суб’єктами, які забезпечують політичний діалог між 

органами Євросоюзу, українськими громадянами й українською владою, 

є Представництво ЄС в Україні, а також підпорядковані йому організації. 

Саме вони мають можливість створити або ж принаймні дати імпульс для 

формування цілісного медійного європейського дискурсу.  

Актуальність теми зумовлена новими перспективами євроінтеграції 

України, у процесі якої одна з ключових ролей належить саме медіа. 

В умовах зовнішньополітичної кризи євроінтеграція є життєво важливою для 

нашої держави, а отже, потребує всебічного аналізу й розробки оперативних 

рекомендацій щодо її просування. Водночас цілісне дослідження 

євроінтеграції неможливе без вивчення одного з її базових складників – 

комунікативного компоненту, який впливає та визначає хід багатьох процесів 

та явищ, зокрема таких, як: дискурс політичного діалогу між Україною 

і Європейським Союзом, суть та особливості політичних рішень та угод між 
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двома суб’єктами, економічні вигоди й перспективи від співробітництва, 

суспільно-політичні настрої, електоральна підтримка, зовнішньополітичне 

позиціювання співпраці тощо.  

На сучасному етапі розвитку комунікативних наук дослідження, 

пов’язані з функціонуванням комунікативних систем ЄС, тяжіють 

до виділення в окрему категорію наукових студій через широку 

проблематику, тематичну багатовекторність і філософсько-культурну 

унікальність явища. Завдяки цьому за останнє десятиліття посилилася 

тенденція до крос-платформених студій ЄС на межі соціологічних, 

політичних, економічних наук. Процес кооперації наукового знання включає 

використання результатів досліджень з інших сфер у межах соціальних 

комунікацій, зокрема і в нашій роботі, аналізу комунікативної діяльності ЄС 

на межі різних дисциплін, що спонукало нас залучати дані з філософії, 

логіки, історії, тощо. 

Науково-теоретична основа. Вивченню комунікацій ЄС присвячена 

значна кількість робіт, яка й стала науково-теоретичною основою для 

дисертації. Серед українських учених у цьому тематичному напрямі вагомим 

є дослідження Н. Карпчук [94], Є. Макаренко [57, 116, 117], М. Ожевана, 

М. Рижкова [57], В. Парфенюка [135, 136, 137, 138, 139], Є. Тихомирової 

[187, 188, 189, 190], О. Філіпенко [204], Н. Шепель [215], А. Шинкарука [216] 

та інших. Дослідженню різних аспектів політичної комунікації присвячена 

низка студій В. Владимирова [24], Ю. Ганжурова [27], Л. Городенко [32], 

В. Гоян [33], В. Іванова [87, 106], С. Квіта [95], В. Різуна [163, 165], 

Г. Почепцова [143, 144], К. Серажим [169], А. Соловйова [176],  Ю. Фінклера 

[205] та інших. Становленню та розвитку інформаційно-комунікативної 

політики ЄС приділялась увага в працях таких видатних європейських 

науковців, як Л. Вудс [238], П. Манчіні [237], В. Редінг [252], Р. ван Оc [258], 

П. Шлесінгер [255]; оцінювання ефективності комунікативної діяльності 

Спільноти проводили М. Бруггеманн, Дж. де Клерк-Сачсс і С. Курпас [225], 

К. Валентіні [245, 257], Дж. Ербе [242], Р. Купманс [241, 242], С. Лешлер 
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[246], Дж. Лодж [247], Б. Лорсен [245], Дж. Несті [257], П. Стетхем [241, 255] 

та інші. Вплив медіа на євроінтеграційну підтримку вивчали К. де Вріз 

[231, 232], Х. Бумгердін [232], М. Латзер [244], Д. Морган [250], роль 

журналістів як медіаторів у політичному житті аналізували Е. Джилбоа [235], 

В. Донсбах і Т. Паттерсон [234], Х. Крісі [243] та інші.  

Нормативна база. В основі дисертації – аналіз нормативно-правових 

документів інституцій ЄС, що належать до інформаційно-комунікативної 

сфери, а також українські державні програми з інформування населення про 

ЄС, зокрема: Програма дій щодо просування розвитку Європейської 

аудіовізуальної індустрії (1991–1995 роки) [21], Біла книга Дж. Делорса 

«Зростання, конкурентоздатність і зайнятість: виклики й напрями входження 

в ХХІ столітті» [236], План D для демократії, діалогу й дебатів [256], План 

дій з покращення комунікації з Європою [222], Програма з підтримки 

європейського аудіовізуального сектору MEDIA 2007 [231], Біла книга 

з європейської комунікативної політики [257], Комунікативна стратегія 

«Комунікуй про Європу через інтернет – залучай громадян» [228], 

Комунікативна стратегія  «Комунікація з Європою в партнерстві» [230], 

Інформаційна стратегія і2010 [240], План дій генерального директорату 

з комунікацій на 2014 рік [249], Інформаційно-комунікаційна стратегія щодо 

покращення поінформованості населення з питань європейської інтеграції 

(Концепція державної цільової програми інформування громадськості 

з питань європейської інтеграції на 2013–2015 роки) [90], звіт «Угода про 

асоціацію ЄС – Україна: дослідження обізнаності цільових груп та стратегія 

комунікаційної кампанії» [198]. 

Незважаючи на загальну тенденцію до вивчення комунікативного 

ресурсу ЄС та його комплексного аналізу, формування європейського 

комунікативного дискурсу в українській призмі поки що недостатньо 

вивчене. Наразі немає системних досліджень ні про комунікативну діяльність 

інституцій ЄС в Україні, її структуру, етапи, аспекти, ні про особливості 

української аудиторії в контексті євроінтеграційних комунікативних 
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кампаній, ані про журналістів, які висвітлюють тему ЄС. Тому у нашій роботі 

реалізується комплексний підхід до вивчення діяльності Представництва ЄС 

в Україні в інформаційно-комунікативній сфері завдяки аналізу взаємодії 

з українськими медіа, політикумом і громадськістю. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дослідження пов’язане з темою 

«Політичне консультування як соціальний феномен підвищення 

ефективності масових політичних комунікацій», що розробляється 

Видавничо-поліграфічним інститутом Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут» (Державний 

реєстраційний номер 0114u001669). 

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей та основних 

недоліків комунікативної діяльності інституцій ЄС в Україні на трьох рівнях 

(медіа, політикум, громадськість), а також у формуванні рекомендацій щодо 

її поліпшення. Реалізація поставленої мети передбачає послідовне вирішення 

таких завдань: 

 ідентифікувати явище комунікативної політики ЄС, надати його 

комплексне визначення на сучасному етапі, виявити найбільш 

оптимальні методи дослідження європейських комунікацій; 

 розробити періодизацію сучасної комунікативної діяльності ЄС 

у межах Спільноти, визначити її структуру, основні комунікативні 

рівні й етапи на території України;  

 з’ясувати особливості співпраці інституцій ЄС із журналістами 

українських медіа (головні аспекти отримання, обробки 

та інтерпретації інформації) та відповідно до отриманих даних 

розробити рекомендації щодо вдосконалення взаємодії 

з професійними комунікантами; 

 оцінити ефективність комунікативного ресурсу ЄС з українським 

політикумом у контексті знакових політичних подій для України: 

парламентських виборів 2012 року, Вільнюського саміту 2013 року, 

президентських і парламентських виборів 2014 року; 
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 розробити матрицю комунікації інституцій ЄС із широкою 

громадськістю України відповідно до задоволення інформаційних 

потреб окремих цільових груп (ЦГ); 

 проаналізувати євроінтеграційні настрої в українському суспільстві 

(на основі громадсько-політичних гасел протестних акцій під час 

Євромайдану й Антимайдану).  

Об’єктом дослідження є комунікативна діяльність інституцій 

Європейського Союзу в Україні, зокрема Представництва ЄС та установ, 

підпорядкованих йому (мережа центрів європейської інформації й мережа 

європейських клубів). 

Предметом дослідження є зміст, форма та інструменти комунікативної 

діяльності Представництва ЄС в Україні та установ, підпорядкованих йому. 

Матеріалом дослідження слугували: 

 видання Представництва ЄС в Україні та інформаційні матеріали, 

розміщені на офіційному сайті eeas.europa.eu/delegations/ukraine; 

 експертні дані, отримані внаслідок опитування репрезентативної 

групи журналістів українських медіа, які висвітлюють тему ЄС; 

 тексти новин про ЄС двох головних інформагентств (Укрінформ та 

УНІАН) й офіційного видання Представництва ЄС в Україні – 

«Євробюлетеня» в період парламентських виборів в Україні 

2012 року, Вільнюського саміту 2013 року, президентських 

і парламентських виборів 2014 року;  

 матеріали українських медіа і повідомлення в соціальних мережах, 

присвячені Євромайдану й Антимайдану, комунікативний ресурс 

протестних акцій 2013–2014 років, зібраний під час польових 

досліджень. 

Хронологічні межі. В основі дослідження – загальний аналіз 

комунікативної діяльності інституцій ЄС в Україні з 1991 року до сьогодні. 

Особливу увагу приділено періоду 2012–2014 років, під час якого було 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
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змінено формат політичних відносин Україна – ЄС (ратифікація 

та підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і події пов’язані 

з цим процесом – вибори в Україні, Вільнюський саміт, Євромайдан). 

Методи. Для реалізації поставлених завдань у роботі використана 

низка методів і прийомів: гіпотетико-дедуктивний прийом – для 

підтвердження на наочному матеріалі теоретичних гіпотез щодо ступеня 

впливовості комунікативної політики ЄС в Україні; систематизація – для 

розроблення періодизації комунікативної політики ЄС; експертні опитування 

– для отримання інформації про типовість тих або інших явищ  щодо 

відносин працівників українських медіа і представників інституцій ЄС; 

описово-аналітичний метод – для аналізу й узагальнення отриманих завдяки 

опитуванню фактів функціонування комунікативного ресурсу 

Представництва ЄС; контент-аналіз – для виявлення частоти тем про 

ЄС і мовних інтонацій з розумінням цінності змісту повідомлення; дискурс-

аналіз – для виявлення комунікативних стратегій, якими мовці користуються 

під час спілкування. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що на основі критичного 

аналізу особливостей комунікативної діяльності інституцій ЄС в Україні 

в умовах соціополітичної трансформації суспільства й активної політичної 

дискусії щодо вибору її геополітичної належності автором запропоновано 

конкретні рекомендації щодо оптимізації в Україні європейського медійного 

дискурсу, а також виділено його головні тенденції, які можуть стати основою 

для подальших досліджень, зокрема: 

уперше: 

 виділено основні етапи становлення комунікативної діяльності 

інституцій ЄС в Україні та систематизовано її відповідно до трьох 

рівнів комунікації: з медіа, політикумом і громадськістю; 

 шляхом експертного опитування визначено головні аспекти отримання, 

обробки та інтерпретації інформації про ЄС українськими 

журналістами, запропоновано рекомендації щодо покращення 
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комунікційної діяльності ЄС з професійними комунікантами 

в організаційному і контентному аспектах; 

 виявлено головні недоліки в комунікації інституцій ЄС з українським 

політикумом на основі аналізу комунікативного ресурсу ЄС у контексті 

таких політичних подій, як парламентські вибори 2012 року, 

Вільнюський саміт 2013 року, президентські та парламентські вибори 

2014 року; 

удосконалено: 

 методологічний підхід до комунікації з громадськістю, який 

відрізняється від наявного врахуванням чинника освітньо-професійних 

характеристик української аудиторії та поділу її за конкретними 

цільовими групами, а також розроблено комунікативну матрицю 

можливих євроінтеграційних кампаній; 

набули подальшого розвитку: 

 наукові дані про наявність в українському суспільстві діаметрально 

протилежних настроїв стосовно євроінтеграції, основні негативні 

та позитивні уявлення громадян України щодо ЄС на основі 

громадсько-політичних гасел Євромайдану й Антимайдану. 

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що її положення 

й висновки істотно доповнюють сучасні дослідження з питань теорії 

та історії соціальних комунікацій; дозволяють простежити закономірності 

формування структури й системи комунікативної політики ЄС в Україні, 

визначити її недоліки й переваги, а відтак виявити тенденції її розвитку 

в майбутньому. Отримані автором теоретичні результати можуть бути 

використані в дослідженні сутності та функцій міжнародних політичних 

комунікацій, вдосконаленні наукової методології, конкретизації 

термінологічної бази в цій сфері. 

Практичне значення роботи визначається тим, що систематизований 

матеріал і результати дослідження можуть бути ефективно використані під 

час викладання таких курсів, як: соціологія масової комунікації, основи 
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реклами й PR, теорія масової комунікації та комунікативні технології, 

державний брендинг, система маркетингових комунікацій, організація 

роботи прес-служби, міжнародна іміджологія, а також на практичних 

заняттях з рекламної та PR-діяльності.  

Апробація роботи. Результати дисертаційного дослідження 

доповідались та обговорювались на засіданнях кафедри видавничої справи 

та редагування Видавничо-поліграфічного інституту Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 

Дослідження пройшло апробацію на таких конференціях: 

XІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів 

«Друкарство молоде» (Видавничо-поліграфічний інститут Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Київ, 

квітень 2012 року); XІІ Міжнародна конференція «Средства массовой 

информации в современном мире: молодые исследователи» (Вища школа 

журналістики і масових комунікацій, Санкт-Петербург, березень 2013 року); 

VI Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика. Комунікація. 

Освіта» (Луганська державна академія культури і мистецтва, Луганськ, 

березень 2013 року); XІХ Міжнародна науково-практична конференція 

з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. 

Журналістика» (Інститут журналістики Київського національного 

університету імені Т. Г. Шевченка, квітень 2013 року); XІІІ Міжнародна 

науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде» 

(Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету 

України «КПІ», Київ, квітень 2013 року), Міжнародна наукова конференція 

«Публіцистична комунікація: теорія, історія, сьогодення» (Тернопільський 

національний університет імені В. Гнатюка, Тернопіль, жовтень 2013 року), 

XI Міжнародна конференція «Міжкультурні комунікації: інформаційно-

комунікативні технології в лінгвістиці» (Таврійський національний 

університет імені В. І. Вернадського, Алушта, вересень 2013 року), 

IІ Міжнародна науково-практична заочна конференція «Лінгвокогнітивні 
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та соціокультурні аспекти комунікації» (Національний університет 

«Острозька академія», Острог, жовтень 2013 року). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані 

у 13 одноосібних статтях автора, 5 з яких надруковані у провідних фахових 

виданнях («Вісник книжкової палати України» («Тематичні проекти ЄС 

в Україні», Київ, 2012 року), «Теле- та радіожурналістика» («Журналісти 

українських медіа у комунікативному процесі Україна – ЄС», Львів, 2014 

року), «Держава і регіони» («Методологія дослідження комунікацій ЄС», 

Запоріжжя, 2013 року), «Наукові записки інституту журналістики» 

(«Комунікативний ресурс ЄС в контексті парламентських виборів в Україні: 

структурний аналіз», Київ, 2014 року), польському онлайн-виданні «Nauki 

Spoіeczno-Humanistyczne» («Комунікації Європейського Союзу: до питання 

історіографії, 2014 року) та у матеріалах 7 конференцій. 

Особистий внесок. Усі результати роботи в дисертації, сформульовані 

висновки, положення й рекомендації обґрунтовано на основі особистих 

досліджень автора. Для аргументації окремих положень використовувались 

праці інших учених, статистичні дані, на які зроблено посилання. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, загальних висновків, списку джерел та додатків. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету 

й конкретні завдання дослідження, його матеріал і методи, розкрито наукову 

новизну, теоретичну значущість і практичну цінність роботи. 

У першому розділі з’ясовано поняття комунікативної політики 

Євросоюзу, критично узагальнено підходи до вивчення комунікативної 

сфери Євросоюзу з початку 1990-х років до сьогодні, уточнено найбільш 

поширені методи гуманітарних наук та соціологічні методи дослідження, які 

застосовуються при вивченні комунікацій ЄС, а також проаналізовано етапи 

становлення комунікативної політики в межах Спільноти й розроблено 

періодизацію комунікативної діяльності ЄС на території України, окреслено 

її структуру.  
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У другому розділі розглянуто комунікацію із медіа як основу 

формування опінієтворчих лідерів, завдяки експертному опитуванню 

українських журналістів виявлено головні недоліки взаємодії інституцій ЄС 

з професійними комунікантами, сформульовано рекомендації для їх усунення 

як в організаційному, так і контентному аспекті. 

У третьому розділі на основі контент-аналізу політичних заяв ЄС 

у контексті знакових подій у політичному житті України (парламентські 

вибори 2012 року, Вільнюський саміт 2013 року, президентські 

й парламентські вибори 2014 року) досліджено комунікативний ресурс 

Євросоюзу, спрямований до українського політикуму, зокрема смислове 

навантаження, комунікативні прийоми впливу, тональність меседжів. 

У четвертому розділі розроблено матрицю комунікації 

ЄС з населенням України через інформаційне задоволення цільових груп, 

завдяки аналізу громадсько-політичних гасел Євромайдану й Антимайдану 

виділено індикатори позитивних і негативних тенденцій у просуванні ідеї 

євроінтеграції в Україні. 

Загальний обсяг дослідження – 212 сторінок (обсяг основного тексту – 

164 сторінки). У дисертації представлені 2 таблиці й 8 рисунків. Бібліографія 

містить 261 позицію, обсяг додатків – 11 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОМУНІКАЦІЙ ЄС 

 

1.1. Поняття та історіографія комунікативної діяльності ЄС 

 

Обставини, за яких був запущений проект Європейського Союзу (після 

Другої світової війни, на початку Холодної війни), дозволили процесу 

інтеграції стартувати без прямого впливу або схвалення широких мас. 

Протягом досить тривалого часу євроінтеграція розглядалася як проект 

політичної еліти, тимчасом як громадяни не проявляли значного інтересу 

до європейських питань і не брали участі в розробленні різних аспектів 

інтеграції (розширення, договори тощо) [229, с. 63]. Процес інтеграції став 

для Європейського Союзу не тільки політичним, а й комунікативним 

завданням.  

Діяльність ЄС у сфері комунікацій еволюціонувала від поодиноких 

проектів до повномасштабної, всебічної комунікативної політики. Наразі 

це мінливий процес, який обростає новими програмами, директивами, 

щоразу вносить корективи в щоденні функції та обов’язки інституцій 

Європейського Союзу.  

У документах ЄС немає єдиної інтерпретації комунікативної політики, 

її визначення, функцій, завдань, складників, механізмів реалізації. 

У контексті євроінтеграції поняття інформації та комунікації інколи 

використовуються дослідниками як синоніми, хоча між ними існують чіткі 

відмінності. На думку П. Фрез, інформація є однобічним потоком фактів 

і цифр та пов’язана з низхідним потоком. Комунікація ж охоплює 

інформацію у вигляді ключових повідомлень з урахуванням конкретних 

аудиторій і вимагає інтерактивного підходу. Стосовно ЄС цей двосторонній 

процес знаходить відображення в тому, що Брюссель і поширює (через різні 

медіа), і отримує інформацію (дослідження громадської думки) [229, с. 61]. 
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Така диференціація випливає зі щорічного бюджету Європейського 

парламенту, відповідно до ст. 16 якого («Інформація і комунікація») різниця 

між «інформацією» та «комунікацією» полягає в тому, що першу адресовано 

широкій громадськості, а другу – цільовим групам. Інформаційну діяльність 

також ідентифікують як забезпечення фактичними знаннями, а комунікацію 

 – як процес обміну знаннями між громадськістю та ключовими особами, які 

ухвалюють важливі політичні рішення [225, с. 1]. Керуючись останнім 

визначенням, С. Курпас, М. Бруггеманн та Дж. де Клерк-Сачс 

до інформаційної діяльності Євросоюзу відносять: 

 діяльність у межах аудіовізуального сектору ЄС (копродакшн/ 

APCAV; аудіовізуальні сервіси Ebs; канал Euronews); 

 діяльність офіційного сайта ЄС europa.eu; 

 публікація друкованих видань; 

 діяльність Європейського кол-центру для громадян (Europe Direct 

Call Centre); 

водночас до комунікативної діяльності входять: 

 регулярна комунікативна робота представництв Європейської комісії 

(з 2009 року – перейменовано на представництва Європейського 

Союзу); 

 секторальна комунікативна діяльність (в межах інших інституцій 

ЄС) та її координація; 

 діяльність в межах різноманітних комунікативних програм, зокрема 

програма PRINCE [188, с. 259] з інформування про єдину валюту ЄС 

євро (PRINCE: Euro), програма про розширення ЄС (PRINCE: 

Enlargement), програма про дебати щодо майбутнього ЄС (PRINCE: 

Future of Europe); 

 робота, пов’язана з міжнародним проектом регуляторних опитувань 

громадської думки «Eurobarometer» [225, с.1]. 
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Більш широке визначення інформаційної політики, яке об’єднує 

інформаційну й комунікативну діяльність, подає Ю. В. Куришева: 

«Інформаційна політика – це інформаційно-комунікативна діяльність 

інституцій ЄС, яка, відповідно до його цілей, національних інтересів країн-

членів і громадян об’єднаної Європи, спрямована на створення й підтримку 

функціонування єдиного європейського політичного, економічного, 

соціального й культурно-інформаційного простору» [109]. Згідно із цим 

трактуванням, до компетенції ЄС входить розробка єдиної аудіовізуальної 

політики, медіаполітики та телекомунікативної політики.  

Беручи до уваги наведені визначення, комунікативну політику 

ЄС розуміємо як комунікативну діяльність інституцій ЄС, яка здійснюється 

спільно із медіа і суб’єктами громадського сектору, спрямована 

на підтримку та зміцнення єдиного політичного, економічного, соціального, 

культурного та інформаційного простору ЄС, відповідає основним 

принципам ЄС й об’єднує такі напрями, як медіаполітика, аудіовізуальна 

політика, інформаційно-комунікативна політика. 

Медіаполітику визначаємо як комплекс заходів, спрямованих 

на забезпечення конституційно гарантованих прав у сфері медіа, 

забезпечення плюралізму їх змісту. 

Аудіовізуальна політика – це комплекс заходів, спрямованих 

на розвиток національних і загальноєвропейських телевізійних систем, 

радіомовлення, кіновиробництва та створення будь-якого аудіовізуального 

контенту. 

Інформаційно-комунікативна політика – це діяльність, спрямована 

на забезпечення громадськості інформацією та знаннями про ідеї, принципи, 

структуру, законодавство та діяльність ЄС у різних сферах життя, а також 

процес взаємодії та обміну інформацією між ЄС і певними цільовими 

групами. Здебільшого ця діяльність пов’язана із медіа і побудована на роботі 

прес-офісів, прес-служб, прес-секретарів інституцій ЄС. 
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У зв’язку зі стрімким розвитком нових технологій і крос-медійних 

систем не завжди можна провести чіткі межі між зазначеними галузями. 

Програми ЄС можуть здійснюватися на межі різних напрямів комунікативної 

діяльності, а нормативні акти – стосуватися, наприклад, як аудіовізуальної, 

так і медіаполітики. Співробітництво членів ЄС в інформаційно-

комунікативній сфері відбувається завдяки спільній політиці на трьох 

рівнях – наднаціональному, національному та регіональному згідно 

з архітектурою ЄС та у трьох сферах – зовнішній політиці, внутрішній 

політиці та правовому регулюванні [204, с. 12]. 

Зазначимо, що в Україні інституції ЄС проводять комунікативну 

діяльність у межах інформаційно-комунікативного напряму, значно рідше 

в межах медіаполітики й аудіовізуальної політики з огляду на обмеженість 

своїх повноважень як іноземної установи. 

Дослідження взаємозв’язку комунікативної сфери та Європейського 

Союзу до кінця 1990-х років були фрагментарними й слаборозвиненими. 

Попри масштабність напрацювань, тривалий час існувало відносно мало 

об’єднаних підходів до вивчення як контенту, так і виробництва 

інформаційних повідомлень ЄС на міжнаціональному й на глобальному 

рівнях. 

Значний ривок у дослідженнях комунікацій ЄС було зроблено 

на початку 2000-х років, відколи ця сфера почала посідати все вищі позиції 

на політичному порядку денному. Активізація наукових досліджень 

комунікативної сфери ЄС на початку ХХІ століття здебільшого була 

зумовлена зацікавленням у цьому питанні самих інституцій ЄС, які 

ініціювали та інвестували в широкомасштабні проекти, наукові конференції, 

майстер-класи, круглі столи з вивчення європейських медіа, європейської 

громадської сфери, впливу медіа на процес євроінтеграції, європеїзації 

інформаційного простору. Наприклад, один з таких проектів – «Мінливі 

медіа – мінлива Європа» – тривав протягом п’яти років (2000–2005) 

і проходив у форматі семінарів з періодичністю двічі на рік. Проект 
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фінансувався Європейською Радою з досліджень гуманітарних та соціальних 

наук у межах Європейського наукового фонду (ESF) у Страсбурзі [224, с. 54]. 

Програма стала порівняльним, міждисциплінарним, крос-європейським 

дослідницьким проектом під керівництвом професора І. Бонденб’єрга 

(Університет Копенгагена, Данія) і професора П. Голдінга (Університет 

Лафборо, Великобританія), які представляють медіадослідження 

в гуманітарних і соціальних науках. Проект об’єднав близько 60 дослідників 

з 18 європейських країн і був організований у чотирьох дослідницьких 

групах на чолі з командним лідером [224, с. 54]. 

Цей дослідницький процес на початку 2000-х років був підкріплений 

такими внутрішніми подіями, як розширення ЄС і ратифікація Конституції 

ЄС у 2004 році, після чого, власне, комунікація стала одним із пріоритетних 

завдань на порядку денному європейських інституцій [229, с. 58]. 

На сьогодні існує чимало інформації з приводу формування 

та реалізації комунікативної політики Європейського Союзу, тому постає 

проблема її обробки та класифікації. Опрацьована нами вітчизняна 

та іноземна наукова література дозволяє умовно класифікувати всі праці 

за трьома тематичними напрямами: 1) історичний напрям досліджень; 

2) студії щодо ефективності комунікацій; 3) студії щодо медіатизації 

євроінтеграції та концептуалізації європейської публічної сфери. 

Історичний напрям досліджень.  Перша група описує становлення 

та розвиток інформаційно-комунікативної політики ЄС: історичний екскурс, 

стратегії, програми, нормативно-законодавча база, формування 

інформаційного суспільства. 

Ґрунтовно цю проблематику вивчали такі зарубіжні науковці, 

як П. Шлесінгер [253], В. Редінг [252], Д. Морган [250], Дж. Харрісон 

і Л. Вудс [238], К. Валентіні і Дж. Несті [257], хоча їхні доробки здебільшого 

стосуються аналізу ранніх стратегій у початковий період євроінтеграційного 

процесу в країнах Центральної і Східної Європи. Серед українських вчених 

у цьому тематичному напрямі вагомим є дослідження Є. Макаренко. Її праці 
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«Європейська інформаційна політика» [116] та «Міжнародні інформаційні 

відносини: структура, тенденції, перспективи» [117] вважаємо фундаментом, 

який дав початок вітчизняному дослідженню розвитку політики 

інформаційного суспільства в Центральній і Східній Європі. Ще одна праця 

Є. Макаренко, М. Ожевана та М. Рижкова [57], окрім становлення 

громадянського та інформаційного суспільств Європи, висвітлює також 

політику та діяльність європейських міжурядових організацій у сфері 

інформації та комунікації, правове регулювання інформаційної діяльності, 

функціонування та динаміку європейського інформаційного ринку. 

Істотний внесок у вивчення політики інформаційного суспільства 

в умовах євроінтеграції на прикладі країн-членів ЄС (Республіка Польща, 

Словацька, Угорська та Чеська Республіки, Німеччина, Франція, Португалія) 

зробили В. Парфенюк [137, 139] та А. Шинкарук  [216]. Засади 

інформаційної політики ЄС з точки зору нормативно-правової бази, на основі 

якої вона реалізується, комплексно вивчала Н. Шепель [215]. Інформаційно-

комунікативна регіональна співпраця на Півдні і Сході Європи стала 

об’єктом спеціальних досліджень Є. Тихомирової [188, 189, 190]. 

Хоча згадані науковці торкаються аналізу євроінтеграційної політики 

України в контексті інформаційного суспільства, вони не досліджують 

інформаційно-комунікативну політику ЄС стосовно України. Політика 

Євросоюзу розглядається в загальному контексті міжнародної політики щодо 

формування глобальних інформаційних мереж. 

Студії щодо ефективності комунікацій ЄС.  Друга група праць 

сконцентрована навколо оцінювання ефективності інформаційно-

комунікативної політики ЄС, роботи журналістів і працівників європейського 

корпусу, прес-офісів. Цей напрям стосується як аналізу ефективності 

політики в цілому, так і окремих програм, стратегій з точки зору фінансових і 

часових затрат, людських ресурсів. Наприклад, М. Бруггеманн, Дж. де Клерк-

Сачс, С. Курпас [225], Б. Лорсен [245], С. Лешлер [246] провели дослідження, 

спрямоване на оцінку того, наскільки комунікативні програми й акції, 
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що фінансуються в межах основного бюджету ЄС, були ефективними 

та виправдовували свої затрати [225]. Українська дослідниця Є. Тихомирова 

сконцентрувалася на оцінюванні ефективності конкретної стратегічної 

програми – однієї з перших комунікативних програм ЄС під назвою PRINCE, 

зокрема її дієвості в інформуванні населення щодо розширення ЄС, 

обговорення майбутнього Європи й інформаційної підтримки введення 

євровалюти [187]. Водночас Н. Карпчук  [94] детально розглянула проблеми 

комунікацій, з якими зіткнулася Європейська комісія у взаємодії 

з громадянами ЄС. 

Низка праць торкається ефективності роботи задіяних людських 

ресурсів, зокрема працівників інституцій ЄС у Б. Лорсена, [245],  

кореспондентів брюссельського прес-корпусу в С. Лешлера [246], 

кореспондентів ЄС у національних газетах у Д. Моргана [250]. Так, 

К. Валентіні та Б. Лорсен приділяють значну увагу медійній діяльності 

Європейської комісії, розглядають її будову та функції підпорядкованих 

їй прес-служб, а також структуру Ради ЄС та її Генерального секретаріату, 

зазначаючи відмінності в комунікативній роботі обох інституцій [245, с. 1]. 

Дослідники наголошують на важливості вивчення європейських комунікацій 

серед громадського сектору, зазначаючи, що досі основна увага 

акцентувалася на комунікаціях усередині бізнес-організацій: 

«В європейському контексті тільки обмежена кількість робіт пов’язана 

з інституціями ЄС та їх комунікативним менеджментом з точки зору зв’язків 

з громадськістю» [245, с. 1]. Поза тим жодна зі згаданих праць не висвітлює 

ефективність комунікативної діяльності органів ЄС, яка проводиться 

за межами Спільноти, у країнах-партнерах або країнах-кандидатах на вступ 

до ЄС. 

Студії щодо медіатизації євроінтеграції та концептуалізації 

європейської публічної (суспільної) сфери.  У цих дослідженнях вивчається 

вплив медіа на євроінтеграцію, а також зворотний процес – вплив 

євроінтеграції на медіаландшафт Європейського Союзу. У цьому напрямі 
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значний обсяг літератури стосується пояснення взаємозалежності медіа 

і громадської підтримки ЄС. Сюди також належать дослідження, автори яких 

намагаються емпірично оцінити існування транснаціональної публічної 

сфери, що виникає з досвіду транснаціональних медіа. Розробкою тематики 

займалися П. Стетхем [255], М. Янг [261], К. де Вріз і Х. Бумгердін [231, 

232], П. Шлесінгер [253], Р. Купманс та Дж. Ербе [242], Р. ван Оз 

та В. Янковскі [258], Дж. Лодж і К. Сарікакіс [247]. Масив напрацювань 

висвітлює так звану теорію побудови або встановлення порядку денного 

в європейських медіа. Згідно з нею медійний контент залежить значною 

мірою від політичного дискурсу, який виробляється колективними акторами 

з політичних інститутів, соціальних та економічних груп інтересів, а також 

некомерційних громадських організацій (НГО) у вигляді заяв з приводу тих 

чи інших подій. З цієї точки зору європейська суспільна сфера, донесена 

медіа, є конкурентним полем політичного дискурсу, де колективні суб’єкти 

беруть участь в актах «стратегічних політичних комунікацій» [243], щоб 

донести свої вимоги до широкої аудиторії.  

У зв’язку з розвитком європейської громадської сфери ці дослідження 

переважно зорієнтовані на структурні умови, транснаціональні комунікації, 

дискурси з європейської тематики, якість комунікативних процесів. Поняття 

«публічна сфера» стосовно до сучасності в трактуванні західних дослідників 

виглядає так: публічна сфера – це певний простір, в якому різні соціальні 

системи, уряд, партії, профспілки, медіа ведуть суспільну дискусію й можуть 

вступати в опозицію один до одного [253, с. 276]. 

Концептуалізація європейської публічної сфери також обертається 

на ідеї європеїзації національних комунікативних сфер. Оскільки Європа 

характеризується багатьма відмінностями в мові, цінностях, ідентичностях 

і системах медіа, створити наднаціональну однорідну суспільну сферу, 

як у національній державі, не видається можливим. Емпіричні дослідження, 

проведені в цій галузі, вимірюють ступінь європеїзації національного 
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суспільного життя, тобто наскільки часто європейські питання розглядаються 

національними медіа і за яких умов [257, с. 2]. 

Цей напрям літератури також охоплює праці з політичної філософії, 

обговорення теоретичних питань, що стосуються дефіциту демократії в ЄС, 

і те, як комунікативні процеси можуть вирішити цю проблему, просуваючи 

створення наднаціональної суспільної сфери. 

Спроба пояснити євроскептичні настрої в деяких країнах ЄС спонукала 

дослідників взяти за об’єкт вивчення журналістське середовище, яке 

продукує інформаційні повідомлення, зокрема процес у цілому та різні 

аспекти виробництва новин, оцінити діяльність кореспондентів ЄС 

у національних газетах, порівняти висвітлення європейських справ 

і національної політики одними й тими ж журналістами [241, с. 2].  

Водночас у межах тематичного напряму вивчають вплив глобальної 

технічної революції та нових медіа на комунікативну сферу ЄС. Зацікавлення 

науковців цим сектором пов’язане зі зростанням ролі аудіовізуальних медіа 

і новою фазою розвитку людства, в якій інформаційне суспільство 

й інтерактивні медіа створюють новий порядок денний у політиці та медіа, 

змінюючи традиційні національні правила. «Європейська аудіовізуальна 

індустрія піддається різким змінам, оскільки медіаконтент, комунікативні 

мережі, сервіси та пристрої тяжіють до конвергенції» [252]. 

Загалом усі наукові праці з європейських комунікацій, емпіричним 

матеріалом яких є медіа, можна поділяти на ті, що досліджують друковані 

та ті, що досліджують аудіовізуальні медіа. Найбільш популярним серед 

учених залишається телебачення як середовище збору інформації, сфері 

радіомовлення та друкованій пресі уваги приділено менше.  

Отже, комунікативна політика Європейського Союзу є складним, 

багатокомпонентним явищем, яке охоплює такі напрями, як медіаполітика, 

аудіовізуальна політика, інформаційно-комунікативна політика. Основною 

метою цієї діяльності є забезпечення стабільного функціонування медіа, 

вільного доступу до них громадян, а також донесення через них цілей 
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та цінностей ЄС. Тривалий час комунікація ЄС не була цілком успішною, 

тому що не ґрунтувалася на принципах ефективного спілкування. 

Усвідомлення ЄС ключової ролі комунікації в загальній політиці Спільноти 

з’явилося тільки в останнє десятиліття ХХ століття. 

З поодиноких фрагментарних праць дослідження комунікативної сфери 

ЄС виросли в системні, багатопланові проекти, які часто об’єднували від 

кількох науковців до цілих дослідницьких груп з різними тематичними 

напрямами. Медійні студії розвивалися залежно від 

становленнякомунікативної політики ЄС: їхня актуальність збільшувалася 

прямо пропорційно тому, наскільки зростала пріоритетність комунікацій 

на порядку денному Спільноти. Показово, що в останнє десятиліття наукові 

праці про інформаційно-комунікативну діяльність ЄС самі стають об’єктом 

дослідження. 
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1.2. Методи дослідження комунікативної діяльності ЄС 

 

Поняття комунікативної діяльності будь-якого суб’єкта передбачає 

безліч площин та аспектів дослідження – особливості комунікаторів, 

і реципієнтів, об’єкти повідомлення, власне текст повідомлення, 

ефективність комунікативного впливу, канали комунікації, засоби 

комунікації, культурно-ментальні характеристики тощо – кожен з яких 

вимагає власної методології.  

Різноманіття підходів у дослідженні комунікативної діяльності та медіа 

пов’язане з її складною природою. Як зауважує І. Д. Фомічева [207, с. 7], 

з одного боку, медіа – це інституціолізовані утворення, з іншого – вони 

виробляють продукти, контент, який особливим чином відображає дійсність 

і бере участь в її перетворенні. Вже саме різноманіття контенту, який 

створюють або ретранслюють медіа, передбачає використання достатньої 

кількості підходів і методів, що складають комплекс наукової методики. 

У межах нашої тематики важливим фактором, який впливає на підхід 

до вивчення предмета, є крос-національний характер у здійсненні 

комунікативної діяльності, за якого перетинаються локальні, національні, 

наднаціональні та глобальні чинники. Істотними труднощами у вивченні 

інформаційно-комунікативної політики ЄС є різність мов, культур, традицій 

медіапростору. Внаслідок цього подальші дослідження комунікативної сфери 

ЄС тяжіють усе більше до застосування міждисциплінарної стратегії 

та методології, яка охоплює вивчення й порівняння загальних структурних 

аспектів культури медіа з використанням величезних обсягів кількісних 

даних про технологічні, культурні, політичні й економічні показники 

європейської аудиторії або медіаконтенту в ключових сферах, а також 

з проведенням якісного аналізу та конкретних тематичних і жанрових 

досліджень, з концентруванням уваги на інституційних аспектах і культурі 

виробництва медіаконтенту [224, с. 55]. В Україні формування нової 

методології соціальних комунікацій хоча й розпочалося не так давно 
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(і зокрема було пов’язано зі стартом медійних моніторингових проектів ЄС), 

науковці уже відзначають нову якість системних соціальнокомунікативних 

досліджень: «Проведення досліджень із одночасним застосуванням методик 

медіамоніторингу, анкетування журналістів і медіаменеджерів та фокус-

групові дослідження аудиторії ЗМІ, крім самих результатів дослідження, 

водночас стають самостійним явищем процесу масової комунікації, 

спроможним безпосередньо впливати на медіа контент [213, с. 227]. 

В. Донсбах і Т. Петтерсон [234, c. 25] відзначають як основну проблему 

в об’єднаних дослідженнях з політичної журналістики Європейського Союзу 

відсутність методу пояснювального порівняльного аналізу, водночас 

Д. Халлін і П. Манчіні  [237] вказують на те, що значна частина літератури 

з медіа характеризується етноцентричністю, тобто стосується лише досвіду 

однієї країни, однак написана в загальних рисах, як універсальна модель. 

Новітнє вивчення європейської культури медіа і в глобальному контексті, 

і щодо кожної локальної культури передбачає обов’язкове застосування 

порівняльної, міждисциплінарної стратегії досліджень, контекстної 

перспективи, орієнтованої на проблему, а не одиничний медійний фокус 

дослідження [224, с. 55].  

Наразі студії медіа дедалі частіше тяжіють до методів різних 

соціогуманітарних наук: анкетування, опитування, експертне опитування 

методи дослідження фокус-груп (соціологія); методи розмови 

з комунікаторами та реципієнтами (соціолінгвістика). Це пов’язано з тим, що 

сьогодні дуже важко провести раніше очевидну межу між гуманітарними 

та соціологічними науками, а також з конвергенцією вивчення медіа 

та комунікацій: «Без соціологічної науки неможливо собі уявити сучасні 

медіастудії, передусім з погляду вивчення медіавпливів», – вважає С. Квіт 

[95, с. 11]. 

У досліджуваній тематиці серед методів гуманітарних наук найбільш 

популярним є контент-аналіз. Відповідно до визначення Н. Костенко та 

В. Іванова, «це якісно-кількісний метод вивчення документів, який 
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характеризується об’єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає 

в квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів» 

[106, с. 66]. Проведення контент-аналізу продуктів масового спілкування, 

на думку В. Різуна, є дуже важливим, адже цей метод дає «розуміння того, 

які знання та конотації закладаються авторами» в інформаційні продукти 

та яких результатів упливу можна очікувати на масову аудиторію 

[165, с. 230]. Контент-аналіз використовується в таких сферах, як вивчення 

соціальних оцінок різних подій, аналіз пропаганди, вивчення арсеналу медіа, 

психологічні дослідження [176, с. 379]. Як зазначає В. Іванов, контент-аналіз, 

застосовується при «наявності великого за обсягом і несистематизованого 

матеріалу, коли безпосереднє застосування останнього утруднено» [87, с. 36]. 

Цей метод динамічно розвивається в межах міждисциплінарних досліджень 

і вдосконалюється завдяки розробкам у різних галузях аналізу текстових 

даних [88, с. 73]. «Вельми ефективним контент-аналіз є саме в дослідженні 

матеріалів преси, – зазначає Ю. С. Ганжуров. – Адже із завдань вивчення 

змісту масової комунікації й виник контент-аналіз. Зрозуміло, що замітки, 

кореспонденції, репортажі, звіти, інтерв’ю, статті (передові, редакційні, 

пропагандистські тощо), нариси, фейлетони відрізняються не тільки певними 

літературно-стилістичними засобами, а й переважанням різних шарів 

інформації» [27]. Г. Почепцов наголошує на доцільності контент-аналізу 

за умови, коли йдеться про непрямий вихід на мовця та коли обсяг матеріалу 

занадто великий, а індивідуальне вивчення кількох медіа не дає повної 

картини дослідження цілого масиву [144, с. 380].  

Так, К. Х. де Вріз, вивчаючи медіавпливи на процес євроінтеграції, 

використовував два джерела даних: контент-аналіз телевізійних новин 

та національних газет у період проведення засідання Європейської Ради 

в Копенгагені, а також панельні дослідження, які складалися з двох хвиль: 

до й після засідання Ради з репрезентативною вибіркою данського 

та голландського дорослого населення. Ці дві країни науковець відібрав 

тому, що вони демонструють аналогічний рівень підтримки ЄС, схожий 
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рівень задоволення демократії ЄС та подібні макроекономічні ситуації [232, 

с. 423]. Вибірка новинних медіа охопила найбільш важливі джерела 

політичної інформації: телевізійна частина складалася з рейтингових 

новинних програм суспільного мовлення і топових програм комерційного 

телебачення; газетна вибірка включала перші шпальти п’яти 

найпопулярніших щоденних газет у Данії та Нідерландах. Для кожної новини 

визначалося, в якій тональності вона висвітлювала розширення ЄС: 

нейтральній, позитивній, негативній або змішаній. Як бачимо, дослідники 

комунікацій ЄС і в контент-аналізі тяжіють до об’єднаного підходу, 

залучаючи різноманітні види медіа. 

Однак, попри ґрунтовність роботи К. Х. де Вріза, його дослідження 

обмежене конкретною подією, короткотривалими часовими рамками, як, 

наприклад, виборчі кампанії або референдуми. У той час як подальший 

аналіз європейських комунікацій, на думку П. Стетхема, повинен стосуватися 

характеру уваги різноплатформних медіа до справ ЄС під час звичайного 

періоду, які не є домінантними подіями, а також систематичного 

дослідження ролі ЄС у внутрішніх політичних та економічних новинах 

[253, с. 3]. 

В останні роки зростає кількість студій стосовно онлайн-комунікації та 

інтернет-висвітлення європейських справ. Так, Р. ван Оз та Н. Янковскі 

[258, с. 86] в дослідженні, що було сфокусоване на дев’яти країнах-членах 

ЄС, проводили аналіз інтернет-сайтів, класифікуючи їх відповідно до п’яти 

категорій акторів: кандидати, політичні партії, урядові сайти, сайти 

громадських організації та сайти профспілок. А отже, це дослідження є не 

лише порівняльним аналізом між рівнями європеїзації онлайн-комунікації 

в різних країнах-членах ЄС, а й між різними типами учасників процесу. 

Традиційний контент-аналіз статей не завжди дає можливість створити 

карту політичної комунікації з точки зору суб’єктів і зв’язків між ними: 

«Підходи контент-аналізу занадто медіаорієнтовані та нехтують роллю інших 

політичних суб’єктів у формуванні суспільного характеру дискурсу»  
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[95, с. 3]. Контент-аналіз може засвідчити лише, з якою частотою згадуються 

деякі суб’єкти й питання, оминаючи характеристику відносин між гравцями 

та роль у суспільній дискусії або позиції, яку вони займають стосовно тих 

чи інших проблем. 

Більш глибоких результатів дозволяє досягти метод аналізу політичних 

заяв (індивідуальні акти політичної комунікації), який виходить за межі 

традиційного контент-аналізу. Його використовували Р. Купманс 

і П. Стетхем [241], які розглядали заяви як приклади стратегічних дій 

у публічній сфері. Праця П. Стетхема і Р. Купманса охоплює лише друковану 

пресу (Німеччина), чотири щоденні газети різних типів: дві національні 

газети, один таблоїд та одну регіональну газету. У цих виданнях закодовано 

ті політичні заяви, які відповідали одній із семи політичних тем про ЄС. 

Оскільки неможливо закодувати всі газети за кожен день, учені застосували 

стратегію вибірки: для кожної з двох загальнонаціональних газет відібрали 

один випуск на тиждень, а для регіональної газети та таблоїда – один випуск 

на два тижні [240]. Метод політичних заяв дозволив ученим максимально 

звузити поле дослідження до найбільш змістовних матеріалів, а стратегія 

вибірки – надати повну картину медіависвітлення, не залучаючи всього 

масиву випусків досліджуваних газет. 

Дедалі частіше під час вивчення медіатекстів на тему ЄС 

використовуються такі підходи, як дискурс-аналіз і фрейм-аналіз. Якщо 

перший розглядає деяку сукупність текстів, то другий зосереджує увагу суто 

на тексті, зокрема з усіма можливими відтінками й акцентами, які 

відображають авторську позицію: «Перспектива дискурс-аналізу може 

визначатися завдяки вивченню ситуативного та галузевого застосування 

мови, за допомогою якої будуються соціальні взаємини, влада, ідентифікація. 

У цьому разі мова є не структурою, а змістом різних соціальних практик» 

[95, с. 19]. Метод дискурс-аналізу полягає у виявленні та вивченні 

як вербальних компонентів, так і прагматичних чинників, і включає в себе 

увесь методологічний арсенал лінгвістичних і суміжних з ними дисциплін 
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[169, с. 29]. Дискурс-аналіз є міждисциплінарним підходом, який 

сформувався на перетині соціолінгвістики, лінгвокультурології і філософії 

мови і увібрав прийоми і методи різноманітних наук гуманітарного профілю 

[101, с. 23]. 

Серед соціологічних методів, які подекуди доповнюють методи 

гуманітарних наук, найбільш поширеними є опитування, панельні 

дослідження, структуровані спостереження, математико-статистичний аналіз 

зібраних даних. Використання певним чином розрахованої значної кількості 

прикладів, репрезентативної для тієї чи іншої категорії випадків, дозволяє 

досягти неабиякої точності [95, с. 20]. 

Особливо цінними у цій сфері є якісні соціологічні методи, які 

спрямовані не стільки на фіксацію кількісних вимірів досліджуваних явищ, 

скільки на з’ясування суб’єктивно-специфічних чинників життя 

мікросоціумів і тих мотивів, якими керуються у своїй діяльності люди. 

Польові спостереження, глибинне інтерв’ю, вивчення випадків, фокус-

групи – це ті соціологічні методи, які становлять основу якісних студій. Вони 

дають змогу вченому пізнати картину дій без умовностей, які інколи 

трапляються в експериментальних чи опитувальних дослідженнях [95, с. 20], 

проаналізувати  поведінку окремих людей чи малих груп, оскільки поведінка 

конкретних суб’єктів визначається не тільки об’єктивними соціальними 

законами, а й суб’єктивними чинниками – особистими обставинами, 

власними стереотипами, настановами і мотивами, унікальним соціальним 

досвідом, рівнем інтелекту, моральними нормами тощо [165, с. 237].  

В основі методу опитування лежить система запитань, пропонованих 

респондентові, відповіді котрого створюють потрібні дані для дослідження. 

Існує два різновиди опитування, які передбачають комунікацію в усній 

чи письмовій формі інтерв’юера з інтерв’ювованим: анкетування 

та інтерв’ю. Кожен варіант є «одним з найбільших різновидів соціально-

психологічного спілкування» [173], зумовленого низкою чинників: змістом 

анкети чи інтерв’ю, якістю роботи анкетера чи інтерв’юера, обставинами 
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опитування, умовами його проведення тощо. Особливим видом опитування 

є експертне опитування, яке дозволяє виявити глибинні тенденції розвитку 

того чи іншого явища [164, с. 45]. Методологічна обумовленість 

застосування експертного опитування та оцінок проявляється при розгляді 

діагностичного аспекту експертизи, застосовується в розвідувальних 

та пробних дослідженнях для одержання попередньої інформації про об'єкт 

[173].  

Об’єктом експертного опитування в європейських студіях часто 

є кадровий склад медіа: журналісти, працівники телерадіоканалів, прес-

офісів. Наприклад, розглядаючи чинники, що впливають на рівень та форми 

висвітлення європейських тем, П. Стетхем застосував порівняльний підхід, 

який, окрім контент-аналізу преси, ґрунтувався також і на опитуванні 

журналістів. Хоч його дослідження охоплює чотири типи щоденних газет 

і чотири типи журналістів у газеті, основна увага була зосереджена 

на національній пресі, яка створює мовні, культурні й комерційні перешкоди 

порівняно з європейськими транснаціональними медіа [255, с. 2]. 

Опитування допомогло П. Стетхему з’ясувати сприйняття 

журналістами різних аспектів процесу політичної комунікації в Європі, 

оцінити їхні вподобання й уявлення щодо потенційних джерел інформації 

і читачів, новинного виробництва, журналістської практики 

та організаційних аспектів. У поєднанні з контент-аналізом це дозволило 

науковцеві не лише констатувати факт чи кількісно описати 

медіависвітлення, а й визначити причини його тональності. 

Інтерв’ю в практиці соціологічних опитувань, зокрема й медійних, 

використовується значно рідше, ніж анкетування, зокрема через більшу 

складність та неоперативність його проведення. У прикладній соціології 

розрізняють формалізоване, фокусоване та вільне інтерв’ю, за змістом 

бесіди – документальні інтерв’ю (аналіз подій, вивчення фактів, уточнення 

даних) й інтерв’ю думок (з’ясування оцінок, позицій, суджень), також 

виділяється інтерв’ю зі спеціалістами-експертами [173]. Формалізовані 
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інтерв’ю – поширений вид інтерв’ювання, проведення якого вимагає 

досконало розробленої процедури (логічність, послідовність 

та конструктивність запитань). У стандартизованому інтерв’ю, як правило, 

пропонують закриті запитання [173]. 

Інтерв’ю в дослідженні комунікативної сфери ЄС застосовували 

М. Бруггеманн, Дж. де Клерк-Сачс та С. Курпас [225]. Оцінюючи 

ефективність діяльності Генерального директорату з питань комунікації 

та комунікативної кампанії PRINCE, учені, крім аналізу звітів 

та документації, провели 15 інтерв’ю з експертами, які представляли різні 

генеральні директорати Європейської комісії [225]. Водночас Б. Лорсен 

та К. Валентіні [245], аналізуючи практику, роль та робоче середовище 

представників прес-служби Ради ЄС, записали та розшифрували особисті 

інтерв’ю із 7 з 10 працівників прес-служби хронометражем 45–75 хвилин. 

Кожне інтерв’ю складається з декількох вступних питань щодо професійного 

досвіду й освіти співрозмовника й низки більш конкретних питань щодо його 

поточної посади, завдань і функцій. Зібрана інформація дозволила вченим 

застосувати надалі описовий метод, щоб детально зобразити завдання 

та комунікативну діяльність усіх членів департаменту. 

Значна увага у вивченні комунікацій ЄС приділяється аналізу 

аудиторії, зокрема дослідженням медіавпливу на суспільство в цілому 

та його окремі верстви в контексті мас-медійного євроінтеграційного 

дискурсу та під час формування європейської публічної сфери (П. Стетхем 

і Р. Купманс [241], Х. Крісі [243]). 

Ще один часто застосовуваний метод в цій тематиці структурно-

функціональний аналіз, який дає змогу аналізувати в досліджуваній 

соціальній системі її ключові, визначальні та похідні структурні компоненти, 

їх взаємозв’язки та взаємозалежності як усередині системи, 

так і з зовнішніми об’єктами [41, c. 871]. 

Опрацьована література дає підстави зробити висновок, 

що в медіадослідженнях, пов’язаних з ЄС, застосовують поєднання 
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соціологічних методів (опитування, інтерв’ювання, аналіз аудиторії, фокус-

групи тощо) та методів гуманітарних наук, зосереджених на аналізі текстової 

інформації (контент-аналіз, дискурс-аналіз тощо). Здебільшого об’єктом 

наукових зацікавлень є телевізійний контент та друковані публікації, 

водночас радіоконтент досліджується рідше. Ймовірно, така ситуація 

зумовлена відсутністю традиції архівувати радіоефір, тимчасом як телевізійні 

канали викладають свої програми в Інтернеті. У зв’язку з глобальною 

конвергенцією платформ, які пропонують споживачеві інформаційний 

продукт, учені звертатимуть посилену увагу на значення самого 

повідомлення, а не на те, яким медіа його було доставлено.  

Вагомим викликом у вивченні європейських комунікацій 

є перехрещування в Європі різноманіття культурних традицій, які впливають, 

змінюють та обумовлюють медійний простір. Саме тому застосовувати 

загальні моделі функціонування медіа та єдиний шаблон  реалізації 

комунікативної політики в усіх країнах ЄС або в країнах-кандидатах 

не видається доцільним. Стосовно України аналіз комунікативних мереж має 

відбуватися з урахуванням політичних реалій держави, тенденцій 

медіаринку, професійних журналістських стандартів, ментальності 

споживачів медіаконтенту та архетипно-аксіологічного аналізу.  

В основі нашого дослідження комунікативної діяльності ЄС в Україні 

також лежить поєднання соціологічних методів та методів гуманітарних 

наук, зокрема це: 

 структурно-функціональний аналіз при вивченні комунікативної 

діяльності ЄС в Україні в загальних рисах; 

 експертне опитування журналістів, які висвітлюють тему ЄС; 

 якісний контент-аналіз комунікативного ресурсу (політичних 

заяв) Європейського Союзу напередодні парламентських виборів 

2012 року, в контексті Вільнюського саміту Україна – ЄС 

2013 року, під час президентських і парламентських виборів 

2014 року; 
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 медіамоніторинг онлайн медіа та польові дослідження під час 

Євромайдану та Антимайдану на предмет гасел на тему ЄС; 

проаналізовано смислове навантаження цих гасел. 

Використання цілого набору соціологічних методів та методів 

гуманітарних наук дозволяє дослідити комунікативну діяльність 

ЄС в Україні комплексно та системно, беручи до уваги різноманітні аспекти 

явища. 
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1.3. Періодизація сучасної комунікативної діяльності ЄС у межах 

Спільноти 

 

Відповідно до початкового сприйняття ЄС як проекту елітарного його 

комунікація з громадськістю до 1990-х років здійснювалася спорадично. 

Хоча медіа розцінювалися як потенційно потужний суб’єкт євроінтеграції, 

їх розвиток у європейському просторі багато в чому залишався в руках 

приватних компаній або державних монополій.  

У другій половині 80-х років ХХ століття медіаландшафт Європи 

стрімко змінювався: поява нових супутникових технологій давала 

медіаконтенту можливість дій в обхід офіційних стандартів мовлення 

в багатьох країнах; приватні медіакомпанії та електронна промисловість були 

зацікавлені у відкритті нових ринків і виступали за лібералізацію медіа, яка 

була б заснована не на праві громадянина на отримання інформації, 

а на праві споживача вибирати інформацію [247, с. 18]. Зростання приватних 

медіа в європейському геополітичному й культурному просторі відбувалося 

саме завдяки тому, що вони сприймалися як «вільні» медіа, які надають 

інформацію, як того вимагає громадськість, на відміну від існуючих, 

підконтрольних владі медіа з репутацією упередженості. Природно, що 

в такому кліматі ЄС під тиском ринкових викликів змушений був узяти курс 

на «відкритість» та «прозорість» політики. 

В аудіовізуальному напрямі ЄС у цей час детермінантою став 

бурхливий розвиток міжнародної конкуренції в інформаційній сфері 

глобальної економіки [138, с. 104], зокрема стрімке піднесення 

супутникового й кабельного мовлення. Саме тоді динамічно поставали 

глобальні телевізійні мережі: на противагу вже давно відомій британській 

BBC у 1980 році з’являється американська CNN як перша світова мережа 

теленовин, згодом у США цей список доповнять ще кілька гігантів – CNBC 

(1989) та Bloomberg TV (1994). Революції в телевізійній сфері 

продемонстрували ЄС, що медіа, зокрема глобальне телебачення, є частиною 
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одного з найсильніших секторів економіки, в якому розпочалася запекла 

світова конкуренція, – нової економіки мереж й інформації. 

У цей період з’являються нормативні документи («Зелена книга щодо 

створення спільного ринку телевізійного мовлення, в тому числі 

супутникового й кабельного» 1984 року, «Зелена книга щодо розвитку 

спільного ринку та телекомунікативних послуг і обладнання» 1987 року), які 

стали наріжним каменем аудіовізуальної політики ЄС кінця ХХ століття, 

заклавши такі принципи, як вільний рух європейських телепрограм у межах 

внутрішнього ринку, наявність квот мовлення для європейських проектів 

тощо [252, с. 85]. 

Становлення повноцінної комунікативної політики ЄС спостерігається 

з початку 90-х років ХХ століття, відтоді вона еволюціонувала, пройшовши 

кілька етапів. Саме цей період викликає особливий інтерес, оскільки 

збігається з початком розбудови України як незалежної суверенної держави 

та водночас – формуванням і розвитком євроінтеграційних відносин 

(відкриття Представництва Європейської комісії в Києві, укладання Угоди 

про партнерство та співробітництво). 

1 етап. Політичні передумови (1990-ті роки). В останнє десятиліття 

ХХ століття ЄС почав розглядати комунікацію як стратегічну основу для 

розвитку всієї європейської політики та ідеології. У цей час, окрім 

економічних аспектів, закладаються політичні компоненти сучасної 

інформаційно-комунікативної політики ЄС. Піднесення глобальних 

телемереж дало поштовх до розвитку такого явища, як теледипломатія: 

лідери держав і дипломати почали використовувати прямий ефір глобального 

телебачення, щоб заявити про свої рішення якомога численнішій аудиторії. 

Глобальне телебачення дало політикам миттєвість видачі повідомлень в ефір 

і можливість у реальному часі взаємодіяти зі світовою аудиторією [235, с. 5]. 

Цю здатність глобальних телемереж впливати на політичні та дипломатичні 

рішення й навіть змінювати хід подій медіааналітики назвали «ефектом 

CNN». Тоді були закладені основи всесвітньої медіатизації зовнішньої 



36 

 

політики, а управління телемережами прокладало шлях до успішного 

управління масами.  

Поворотним моментом у формуванні комунікативної політики 

Спільноти вважаємо виникнення власної європейської телевізійної мережі – 

каналу Euronews, який розглядався Європейською мовною спілкою (ЄМС) 

як відповідь на інформаційні виклики сучасності й на потребу зміцнення 

нової наднаціональної самоідентифікації народів континенту зі зростанням 

впливу ЄС. У момент запуску (червень 1992 року) Euronews був єдиним 

каналом, що мовив одночасно декількома мовами: англійською, 

французькою, іспанською, німецькою, італійською [114]. Телекомпанія 

Euronews стала першим успішним втіленням ідеї пан’європейського 

інформаційного некомерційного телеканалу, яку національні державні 

та суспільні мовники різних країн виношували з часів заснування ними ЄМС 

в 1950 році [114]. Еuronews дав ЄС цілодобове висвітлення міжнародних 

новин у контексті побудови європейської єдності та середземноморської 

співпраці. 

Розширення меж ЄС змушувало вибудовувати комунікацію з новими 

державами-членами та громадянами цих держав на якісно новому рівні. 

А медіа, зокрема телебачення, були незамінними інструментами в цьому 

процесі [223]. Роздуми про нові виклики й можливі способи відповіді на них 

лягли в основу Білої книги президента Єврокомісії Ж. Делорса «Зростання, 

конкурентоспроможність і зайнятість: виклики й напрямки входження в ХХІ 

століття» (1993), згідно з якою консолідування єдиного ринку та залучення 

приватного капіталу для розширення інформаційної інфраструктури в Європі 

стало одним з пріоритетних завдань ЄС [236]. Під впливом цього документа 

експертна група на чолі з єврокомісаром М. Бангеманном створили так звану 

«Доповідь Бангеманна» (повна назва – «Європа і глобальне інформаційне 

суспільство: рекомендації для Європейської ради»), яка визначила 

становлення інформаційного суспільства як пріоритетну місію і вперше 

використала концепцію «інформаційного суспільства» замість усім відомої 
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концепції «інформаційних магістралей» [57, с. 15]. Реалізація ідеї 

інформаційного суспільства полягала в опануванні чільних позицій на ринку 

інформації з метою встановлення правил для всього світу, в оптимальному 

використанні інформаційно-комунікативних технологій для євроінтеграції, 

в удосконаленні законодавчої бази для вільної конкуренції інформаційних 

продуктів і послуг, створенні європейської інформаційної супермагістралі, 

правовому регулюванні ринкових відносин, уведенні загальних стандартів, 

захисті прав на інтелектуальну власність тощо. Вперше в доповіді становище 

держави в міжнародному середовищі визначалося не за її географічним 

розташуванням, кількістю природних ресурсів, кліматичними умовами 

та соціально-економічним потенціалом, а за рівнем впровадження наукових 

досягнень і високих технологій в усі сфери життєдіяльності суспільства 

[112, с. 233].  

Курс на побудову інформаційного суспільства все більше вимагав від 

ЄС не лише відкритості та прозорості політики, а й налагодження тісних 

контактів між громадянами, національними урядами й установами ЄС, 

що, власне, спричинило створення однієї з перших комунікативних програм 

для населення – PRINCE (Priority Information for the Citizens of Europe, 1995). 

Її мета полягала в забезпеченні громадськості Європи інформацією про 

розширення ЄС, дискусіями про майбутнє Європи та її роль у світі, про 

проблеми юстиції та внутрішні справи Спільноти. Закладений в основу 

програми принцип взаємодії Єврокомісії, Європейського парламенту й Ради 

ЄС, співпраця з національними урядами вперше засвідчили прагнення 

Спільноти до інтеграції комунікативних завдань. Європейська комісія 

вперше отримала фінансові можливості реалізації комунікативних програм 

[187, с. 257], а її представництва в державах-членах стали активними 

учасниками комунікативної діяльності. Деякі з нововведень кампанії 

PRINCE, довівши свою успішність, були переведені на постійну основу, 

зокрема: 
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 сайт europa.eu перетворився на ресурс інформації для всіх 

інституцій ЄС; 

 було виокремлено інформаційні акції – «Будуємо Європу разом» 

(тематичний сайт з євроінтеграції), «Зона євро» на сайті europa.eu 

(підсайт, присвячений виключно євро), сайт «Діалог з громадянами 

та бізнесом»; 

 поширювалися листівки та брошури про введення євро [187, с. 259].  

Досягнення програми PRINCE полягали в тому, що протягом кількох 

років під час кампанії Єврокомісія і держави-члени працювали на засадах 

поділу завдань – держави-члени використовували рекламний простір 

національних медіа, тимчасом як Комісія застосовувала транснаціональні 

медіа – такі як Euronews, BBC World, CNN і потенціал міжнародних 

неурядових організацій [187, с. 259]. 

Важливою подією в дискурсі інформаційно-комунікативної політики 

ЄС стало створення Генерального директорату Європейської комісії 

з інформаційного суспільства внаслідок реорганізації Єврокомісії 1996 року. 

Основні завдання нової інституції полягали у формуванні політики 

інформаційного суспільства в країнах ЄС, розробці регулятивних та правових 

документів для її вдосконалення в межах європейського простору, створенні 

програм інформаційного суспільства і встановленні взаємозв’язку між 

інформаційним суспільством і розвитком технологій [112, с. 240]. 

Цей етап, окрім узгодження лібералізації телекомунікативного сектору 

і створення єдиного європейського аудіовізуального ринку, знаменує початок 

комплексної наднаціональної комунікативної політики ЄС. Наприкінці   

1990-х років конвергенція привела ЄС до нової фази комунікацій [244, с. 48].  

2 етап. Дорадча учать громадян (2000–2006). З 2000 року Європейська 

комісія робила спроби створити єдину комунікативну стратегію в комплексі 

з професіоналізацією комунікації. Основний акцент зсувався на дорадчу 

участь громадян у різних сферах життя. Ця стратегія, сформульована у «Білій 

книзі Європейської комісії з управління» (White Paper on Governance, 2001), 
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спрямовувалася на боротьбу з браком адаптованої інформації через передачу, 

прийом та обмін політичною інформацією [261, с. 2]. Бажання отримати 

більше ініціативи від громадян ЄС засвідчувалися в документі такими 

термінами, як «залучення», «консультації», «діалог» тощо.  

На цьому етапі еволюцію комунікативної стратегії ЄС можна  

сформулювати, порівнюючи агрегатну й дорадчу концепції демократії. 

Агрегатна модель демократичного процесу припускає, що громадяни вже 

мають певні вподобання, які вони виражають через голосування. 

Ці вподобання після голосування мають бути зібраними й закладеними 

в політичну доктрину, що відображає інтереси більшості. Задля успішності 

такого агрегатного процесу комунікація необхідна лише для забезпечення 

політичною інформацією. Дорадча модель передбачає широку участь 

громадян у політичному процесі, сприяє підвищенню рівня їхньої політичної 

обізнаності та відповідальності, побудована на «діалоговій комунікації» 

державної влади та вільної громадськості [261, с. 3]. 

У 2002 році комунікативну концепцію було уточнено й деталізовано 

в «Комунікаційно-інформаційній стратегії», яка поставила за мету контроль 

та управління іміджем ЄС. Головний принцип стратегії полягав 

у децентралізації, він заснований на тому, що комунікація має бути 

адаптована до потреб національних аудиторій, що краще досягається завдяки 

співпраці представництв Комісії та інформаційних офісів Європарламенту, 

національних інститутів, ніж централізованою настановою з Брюсселя. 

Це привело до розширення функцій представництв, однак вони виявилися 

неготовими до таких трансформацій, оскільки різка зміна завдань не 

передбачала зміну засобів [225, с. 15]. Якщо спочатку їхня місія полягала 

в роботі із медіа, то згодом до обов’язків також увійшла комунікація 

з громадськістю та управління фондом програми PRINCE. Як наслідок 

щорічні звіти представництв Європейської комісії в Берліні та Парижі 

містили заклики та вимоги надати більшу кількість людських ресурсів, адже 

саме через нестачу кадрів деякі заплановані заходи так і не були здійснені. 



40 

 

Інша частина проблеми стосувалася правил фінансування і звітування про 

витрати, які не дозволяли представництвам гнучко здійснювати 

комунікативну діяльність. Отже, хоч децентралізація є дієвим інструментом 

у вирішенні проблеми комунікативного роздроблення в Брюсселі, яке часто 

не задовольняло потреби національних аудиторій, користь від нього 

в повному обсязі можна оцінити тільки за умови, якщо представництва 

отримають права на маневри в діях, належні ресурси та можливість 

витрачати кошти на власний розсуд, без звітування на кожному кроці 

[225, с. 16].  

Паралельно зі зміною стратегії публічної комунікації ЄС спрямував 

увагу на сектор електронних комунікацій. Повідомлення, яке згодом було 

прийняте за гасло – «Електронна Європа – інформаційне суспільство для 

всіх» – становило частину «Лісабонської стратегії», згідно з якою до 2010 

року економіка Європейського Союзу мала стати найбільш конкурентною 

і динамічною у світі. Її ключові цілі передбачали перенесення кожного 

громадянина, дому й школи, кожного бізнесу й адміністрації в цифрове 

середовище; забезпечення цифрової грамотності в Європі та соціальної 

інтегрованості суспільства [36, с. 94]. 

Власне, електронізація ЄС, використання Інтернету й новітніх засобів 

зв’язку з початку ХХ століття різко почали змінювати хід комунікативної 

діяльності. Наприклад, з усіма представниками Єврокомісії можна було 

зв’язатися за допомогою електронних месенджерів, а останні події 

повідомлялися акредитованим журналістам через електронну експрес-

розсилку.  

Вирішальною реформою на цьому етапі стала реструктуризація 

Європейської комісії та перехід комунікативної політики до кола обов’язків 

комісара М. Вальстрьом, котра прагнула закріпити за нею статус 

пріоритетної, замінити одностороннє низхідне інформування інтерактивною 

комунікацією з акцентом на потреби громадськості [225, с. 2].  

Хоча ЄС і застосував новий підхід і надав конкретні пропозиції 
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з підвищення відкритості, прозорості, підзвітності та участі громадян Європи 

в прийнятті рішень, проте його успіх у комунікаціях, як і раніше, був 

обмежений. Комунікативна прогалина в період п’ятого розширення ЄС 2004 

року збіглася із загальним станом глибокої кризи в Спільноті. Перед 

Євросоюзом постав виклик належним чином поглинути десять нових держав-

членів (Кіпр, Естонія, Литва, Латвія, Чехія, Угорщина, Мальта, Польща, 

Словенія, Словаччина). З іншого боку, загальну втому від розширення 

дослідники також розглядають як результат недостатньої, невдалої і часто 

упередженої комунікації в старих державах-членах стосовно розширення: 

«Погляди на те, як вирішити проблему узгодження глобальної 

конкурентоздатності, інноваційного соціального забезпечення 

та гарантування екологічної стійкості, розходяться. Існує почуття 

невпевненості в цілісності європейського проекту й почуття віртуального 

розпаду спільного погляду на те, якими є основні цілі й завдання» [230, 

с. 61]. Негативні підсумки голосування за проект Конституції 2005 року 

стали істотним каталізатором поновлення принципів, процедури й змісту 

взаємин керівних органів Євросоюзу та його громадян. Криза, яка 

паралізувала можливості прийняття єдиної конституції, була наслідком 

неефективної комунікативної стратегії. Модернізація комунікативних 

сервісів та практик ЄС знайшла відображення в «Плані дій з поліпшення 

комунікації з Європою» (The Action Plan to Improve Communicating Europe, 

2005) [222]: 

 не лише інформувати, а й слухати громадян, беручи до уваги їхні 

думки;  

 комунікувати в зрозумілій формі стосовно того, як політика ЄС 

впливає на повсякденне життя та які додаткові вигоди приносить; 

 виходити на локальний простір завдяки адаптації повідомлень, 

каналів і месенджерів до національної і місцевої аудиторії та їхніх 

проблем. 
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Комунікативна діяльність ЄС покликана була ініціювати всеосяжну 

дискусію на загальноєвропейському та національному рівнях, яка 

би залучила до обговорення кожного громадянина ЄС і заповнила розрив 

у комунікаціях (завдяки документу «План D для демократії, діалогу 

та дебатів» [256]). Єврокомісія сконцентрувала увагу на визначенні загальних 

принципів щодо права на інформацію та вільне вираження думок; 

розширенні прав і можливостей громадян; роботі із медіа й новими 

технологіями; розумінні європейської громадської думки; спільній роботі 

всіх органів ЄС в інформуванні [57, с. 103]. Усі ці дії сформували «Білу книгу 

з Європейської комунікативної політики» (White Paper on a European 

Communication Policy: 2006), в якій вперше введено в обіг новий термін – 

«комунікативна політика» (до цього ЄС обходився інформаційною 

та комунікативною стратегіями) [259, с. 3]. Мета комунікативної політики – 

створити європейську громадську сферу, яка надала би громадянам 

можливість взаємодії з національними й наднаціональними інститутами 

з актуальних політичних питань. 

На цьому етапі простежується тенденція до конвергенції різних 

складників комунікативної діяльності: об’єднуються аудіовізуальна 

та медіаполітика, які тривалий час розвивалися окремо (2005) [240]. 

Це, насамперед, було зумовлено новими реаліями ери цифрових технологій, 

де ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології) та медіа тісно пов’язані між 

собою: «Якщо ІКТ є двигуном економіки знань, то цифровий контент 

і послуги – його паливом. Простіше кажучи, інформаційне суспільство 

відкриває нові горизонти для медіаіндустрії, що дозволить їй вийти на нові 

аудиторії та нові шляхи доставки контенту», – зазначила В. Редінг, 

єврокомісар з інформаційного суспільства та медіа [252 ,с. 4]. Про 

конвергенцію також свідчать нові нормативні документи, які містили 

вказівки для суміжних галузей: наприклад, як ключовий елемент оновленого 

«Лісабонського партнерства заради зростання і зайнятості» стратегія «і2010» 

будувалася вже на інтегрованому підході, який поєднав у собі політику ЄС 
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щодо розвитку інформаційного суспільства, аудіовізуальної та медіасфери 

[135, с. 191].  

3 етап. Професіоналізація та інновації (2007–2014). У жовтні 2007 

року у вкотре реформованій стратегії «Комунікація з Європою в партнерстві» 

[228] Комісія робить наголос на міцнішому та ефективнішому об’єднанні 

зусиль європейських інституцій і держав-членів задля поліпшення інформації 

на європейському, національному й місцевому рівнях [225]. У центрі уваги 

Спільноти – професійна підготовка фахівців (публічні виступи стали 

обов’язковою функцією для управлінців, проводилися спеціалізовані 

конкурси) та популяризація медіаграмотності  серед громадян (впровадження 

серії програм під спільною назвою Media) [230]. 

До сфери комунікації долучилася суміжна галузь – культура, яка 

розглядалася як нова платформа у прищепленні громадянам європейських 

цінностей. Обіг європейських аудіовізуальних творів вбачався як спосіб 

збільшити міжкультурний діалог і поліпшити взаєморозуміння та знання 

європейської культури [233]. ЄС прагнув підтримати й розбудувати сектор 

виробництва та дистрибуції європейських медіа і кіно задля створення 

інфраструктури і сприятливих умов для розвитку одного ринку об’єднаної 

Європи. Спільнота зосередилася на інформаційних технологіях та останніх 

досягненнях в цифровій культурі як головних інструментах здійснення 

комунікативної політики: ці тенденції знайшли своє відображення в стратегії 

«Комунікуй про Європу через інтернет – залучай громадян» («Communicating 

about Europe via the Internet – Engaging the citizens») [228]. Основні завдання, 

які постали на цьому етапі, полягали у реструктуризації офіційних сайтів 

Спільноти, стимулюванні інтересу щодо справ ЄС на інших сайтах задля 

розширення дискусії про ЄС, вивченні поведінкових тенденцій різних 

аудиторій у мережевому просторі, адаптації меседжів до нових технічних 

форматів. Пошук пріоритетних напрямів у здійсненні комунікативної 

політики та залучення нових ІТ-досягнень і нових платформ доставки 

контенту триває й нині. Комунікативна стратегія 2014 року, розроблена 
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на період до 2020, продовжує головну лінію всієї комунікативної політики 

ЄС: слухати, радитися, залучати. Цей документ ставить перед собою головне 

завдання: сприяти розумінню громадянами ЄС його історії, різноманітності 

та комунікувати, використовуючи індивідуальний підхід до кожної країни 

[249, с. 5–6]. Адже, незважаючи на багатомільйонні інвестиції 

в комунікативну політику, саме проблеми в цій сфері, а не механізми 

прийняття рішень є першопричиною європейської кризи. ЄС зазначає невдач 

як з точки зору методів, так і контенту, зокрема через «відсутність стратегії, 

надмірну централізацію, переважне використання англійської мови 

і націленість на пресу» [226]. 

Отже, тривалий час замість зосередження уваги на інтересах громадян 

і їхніх потребах, Європейський Союз та його члени представляли 

ту інформацію, яку вони хотіли поширювати, а реалізація комунікативних 

стратегій була недостатньою і фрагментарною. Ситуація почала змінюватися, 

передусім, під тиском економічних чинників, коли ЄС усвідомив, що 

культура, медіа та комунікації – це вже не тільки ніша виробництва для 

відпочинку, а чималий сектор бізнесу, який дає великий прибуток і створює 

зайнятість за умови, коли традиційне виробництво скорочується. 

Політичні передумови еволюції комунікативної політики з’явилися 

внаслідок кризових моментів у Спільноті – ЄС усвідомив, що відсутність 

належної та безперервної комунікації може впливати на демократичні 

концепції ЄС через низьку явку виборців на парламентських виборах, 

блокування ратифікації конституції тощо. Крім того, важливість 

комунікативної політики випливає з основних демократичних принципів 

Спільноти, відповідно до яких усі громадяни Європи мають право 

на справедливу й повну інформацію про ЄС, доступ до інформації рідною 

мовою, право на висловлення власної думки, право бути почутим і мати 

можливість вести діалог з особами, які приймають рішення. Зрештою, 

прийшло усвідомлення пріоритетності комунікації в поширенні знань про 

ЄС, які здатні зміцнити його підтримку. В останні роки становлення 
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комунікацій ЄС характеризуються не стільки докорінними, переломними 

змінами, скільки конкретизацією щодо суб’єктів комунікативного процесу, 

каналів, технологій. Комунікативна сфера тяжіє до професіоналізації кадрів, 

інноваційних інструментів, масштабного використання мереж, постійного 

залучення громадян до дискусії навколо теми ЄС. 

 

1.4. Структура й етапи становлення комунікативної діяльності ЄС 

в Україні 

 

Головним комунікантом у комунікативному процесі ЄС–Україна 

є Представництво ЄС в Україні (до 2009 року – Представництво 

Європейської комісії), одна з понад 130 аналогічних інституцій у світі, які 

мають статус дипломатичної місії та офіційно представляють Спільноту 

в різних державах. З Представництвом ЄС в Україні, яке було відкрито 

в Києві у 1993 році, пов’язане становлення та розвиток інформаційно-

комунікативних відносин між незалежною Україною і ЄС. Відповідно до 

статуту Представництва, окрім сприяння політичним та економічним 

зв’язкам між Україною та ЄС, вагома функція також відводиться 

інформуванню громадськості щодо справ Європейського Союзу [137]. 

У Представництві є відділ преси та інформації, межі діяльності якого 

охоплюють: спеціалізовані інформаційні бюлетені, публікації та брошури, 

офіційний сайт Представництва, аудіовізуальні матеріали, численні 

інформаційні кампанії та заходи.  

Структурно комунікативна діяльність Представництва ЄС здійснюється 

за участі інших сторін – українських або міжнародних урядових структур, 

державних організацій, громадських осередків, культурних центрів, 

благодійних фондів, навчальних закладів, медіа тощо. Інколи участь 

Представництва в подібних проектах є опосередкованою й може виражатися 

у сприянні, фінансуванні, інформаційній підтримці. У цій діяльності 

партнерами Представництва ЄС найчастіше є такі установи, як міжнародний 
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фонд «Інтерньюз-Україна», міжнародний фонд «Відродження», 

Міжнародний фонд Конрада Аденауера, Координаційне бюро європейської 

та євроатлантичної інтеграції, Українсько-Європейський дорадчий центр 

з питань законодавства (UEPLAC), Асоціація європейських студій в Україні 

та ін. 

Неофіційними інституціями ЄС, однак досить важливими у завданнях 

комунікацій, є центри європейської інформації в Україні (ЦЄІ) та євроклуби, 

які проводять діяльність у координації з Представництвом ЄС в Україні. 

Центр європейської інформації (до 2009 року – центр європейської 

документації) – це регіональний  інформаційно-просвітницький ресурсний 

центр, мета якого полягає у забезпеченні громадськості вільним доступом 

до будь-якої інформації про ЄС.  ЦЄІ є одним з основних джерел даних про 

Європейський Союз, адже отримують їх напряму від офіційних установ 

Спільноти: Європейської комісії, Європейської ради, Євростату тощо. Такі 

осередки інформації інтегровані в добровільне об’єднання – мережа ЦЄІ – 

що призначене для підтримки та координування їх стабільної та ефективної 

діяльності [153]. У Європі перші такі центри було створено 1963 року при 

університетах, національних бібліотеках та дослідницьких центрах. Станом 

на кінець 2014 року в Україні нараховувалося більше 25 інформаційних 

центрів в усіх обласних містах України (до 2014 вони діяли також 

в окупованих наразі Севастополі, Сімферополі, Донецьку, Луганську). 

Інформаційні центри ЄС можуть запропонувати відвідувачам великий вибір 

літератури, що стосується життя й діяльності ЄС, питань співпраці 

з Україною, а також надати доступ до електронних баз даних з офіційними 

документами Європейської комісії, Європейського парламенту та інших 

офіційних установ Євросоюзу. 

Євроклуби – це молодіжні організації, створені при громадських 

організаціях чи навчальних закладах, мета яких – максимально залучати 

дітей і юнацтво до участі в європейських освітніх і культурних ініціативах, 

сприяти встановленню зв’язків з європейськими молодіжними громадськими 
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організаціями, просувати європейські цінності серед молоді [218]. Перші 

євроклуби в Україні були створені ще в 1995 році на базі загальноосвітніх 

шкіл і гімназій у Хмельницькому та Кременчуці [218]. Відтоді 

Представництво Європейського Союзу традиційно надає інформаційну 

та фінансову підтримку євроклубам задля їх злагодженого функціонування. 

Отже, інформаційний контент, який надходить до Представництва ЄС 

в Україні від головних інституцій ЄС у Брюсселі, далі транслюється 

суб’єктам першого рівня комунікації – євроклубам, інформаційним центрам, 

громадським організаціям, за участі яких здійснюються ті чи інші проекти 

(рис. 1.1). медіа та політики можуть отримувати інформацію як напряму, так 

і через посередників, виступаючи суб’єктами або першого, або другого рівня 

комунікації. Громадськість здебільшого є суб’єктом третього рівня. 

 

Рис. 1. 1. Структура комунікативної діяльності 

Представництва ЄС в Україні 
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Характер та особливості інформаційно-комунікативної діяльності 

ЄС змінювалися протягом усього часу функціонування місії залежно від 

еволюції політичного діалогу між Україною і Європейським Союзом 

у цілому. Відповідно до хронології цих взаємин можемо виділити чотири 

періоди в розвитку комунікативної політики ЄС стосовно незалежної 

України, які є рефлексіями на характер євроінтеграційного курсу: 

1) інституційний період; 2) період інтенсифікації; 3) період 

перезавантаження; 4) динамічний період. Межі цих фаз установлені завдяки 

знаковим подіям у політичному житті обох сторін: підписання угод, спільні 

стратегічні заяви, внутрішні зміни в політичних системах. 

Інституційний період (1991–1997 роки) характеризується появою 

інституцій ЄС на теренах України: 1993 року в Києві відкрилося 

Представництво Комісії Європейських Співтовариств, 1995 року з’явилися 

перші європейські клуби, налагоджувалося співробітництво з українськими 

громадськими організаціями. Інституалізація європейської комунікації 

відбувалася на фоні формалізації відносин ЄС з новими незалежними 

державами, що виникли на пострадянському просторі, зокрема й Україною. 

ЄС засвідчила демократичний характер Всеукраїнського референдуму 1991 

року, закликавши нову владу незалежної України до підтримки відкритого 

й конструктивного діалогу, спрямованого на забезпечення виконання 

попередніх зобов’язань СРСР. На противагу позиції «байдужості та 

спостереження», яка переважала у 1991–1993 роках, після 1994 року ЄС 

поступово виробляв стратегію підтримки України, встановлюючи 

економічні, політичні, культурні та інформаційні контакти: «Європейські 

партнери починають відмовлятися від риторичних, ні до чого 

не зобов’язуючих декларацій» [3, с. 200].  

У цей час комунікація Представництва Європейської комісії для 

широкого загалу велася через євроклуби, поодинокі проекти з’являлися і для 

представників українських медіа. Зважаючи на той факт, що євроклуби 

створювалися при навчальних закладах, можемо стверджувати, 
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що комунікативна діяльність ЄС в Україні на початкових етапах була 

спрямована переважно на аудиторію шкільного віку або студентство. 

Період інтенсифікації (1998–2003 роки) почав свій відлік завдяки двом 

важливим подіям у 1998 році: по-перше, Україна офіційно заявила про 

прагнення набути статусу асоційованого членства в ЄС, по-друге, набула 

чинності перша рамкова угода між Україною та ЄС – Угода про партнерство 

і співробітництво, яка визначила подальші взаємини між суб’єктами 

як «стратегічне партнерство». У зв’язку з політичними трансформаціями, 

відбулися і трансформації комунікативні. Почав регулярно виходити 

«Інформаційний бюлетень Представництва Європейської комісії в Україні», 

розрахований на системне інформування передусім медіа про справи ЄС. 

На цьому етапі спостерігалася посилена увага ЄС до розвитку українських 

медіа, за допомогою яких Спільнота прагла просувати демократичні цінності 

та зміцнювати дієве громадянське суспільство, що здатне задавати параметри 

конструктивного діалогу з владою. Характерно, що комунікативні програми, 

спрямовані на журналістів і втілені в межах Національної програми дій 

TASIS, реалізовувалися незадовго до двох виборчих кампаній (2001, 2003), 

щоб підтримати незалежні медіа перед виборами й таким чином вплинути 

на політичні процеси в країні.  

Попри декларативні промови української влади про зближення 

з Європою, реальні дії Києва щоразу підкреслювали пріоритетність політики 

«багатовекторності» й розпливчатість відносин з ЄС. Цей фактор змушував 

інституції Євросоюзу ще більше активізувати інформаційно-комунікативну 

діяльність на території України. Крім проектів для професійних 

комунікантів, Представництво також ініціювало заходи з розширення 

поінформованості про ЄС та пов’язані з ним теми серед громадян через 

друковані інформаційні продукти українською мовою, підготовлені 

українськими організаціями. Завдання ЄС полягало в тому, щоб не лише 

надати українській аудиторії перекладений іноземний контент, а заохотити 

українські недержавні громадські організації (НГО), університети, науково-
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дослідні інститути до створення локального інформаційного продукту, 

стимулювати серед них інтерес до вивчення європейських питань і перебігу 

програм ЄС в Україні.  Період також ознаменувався виходом перших теле- та 

радіопроектів за ініціативи Представництва Європейської комісії в Україні. 

Період перезавантаження (2004–2008 роки). Подія, яка започаткувала 

цей період в комунікаціях, – формування нової стратегії Європейського 

Союзу (затверджена Європейською комісією 11 березня 2004 року) стосовно 

держав, які після п’ятого розширення ЄС у 2004 році повинні були стати 

сусідами Спільноти. Доктрина, яка отримала назву «коло друзів» і була 

втілена в стратегію під назвою Європейська політика сусідства,  мала на меті 

попередити виникнення в Європі нових «залізних завіс», зміцнити відносини 

із сусідами на ґрунті спільних цінностей, сприяти стабільності не тільки 

всередині ЄС, а й поза його межами. Така політика вимагала від 

дипломатичних місій у країнах-партнерах розширення інформаційно-

комунікативної діяльності, що відобразилося у новій програмі 

Представництва Європейської комісії в Україні, Молдові та Білорусі від 2003 

року, яка передбачала цілу низку комунікативних проектів та заходів різної 

спрямованості: конференції, круглі столи, мистецькі заходи, семінари; 

регіональні Інформаційні дні ЄС та створення мережі інформаційних центрів 

ЄС; виробництво інформаційних продуктів та рекламних матеріалів 

місцевими мовами; підтримка українських медіа у висвітленні подій про ЄС, 

регулярні зустрічі з журналістами, національні конкурси, візити до ЄС; 

телевізійні продукти різноманітних жанрів оригінального виробництва, 

фестиваль фільмів ЄС; інформаційна підтримка проектів TASIS в Україні 

тощо. Характерно, що ця комунікативна програма вперше зосередилася на 

малих містах, в яких раніше не проводилися подібні заходи. Отже, 

Представництво ЄС не лише збільшило обсяги й тематичну різноплановість 

комунікацій, але й поступово наближувалося до регіональних аудиторій. 

Нове сусідство України з ЄС актуалізувало інтерес українських медіа 

до теми євроінтеграції, що також знайшло відображення в діяльності 
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Представництва: у 2004 році почало виходити ще одне періодичне видання 

місії – електронний інформаційний бюлетень «Вісник Євросоюзу» 

(публікувався  Академією української преси двічі на місяць), призначений 

для підвищення знань журналістів про ЄС. 

Ще одна подія, яка спонукала ЄС перейти на інший комунікативний 

рівень, – президентські вибори 2004 року та Помаранчева революція, яка 

стала політичним брендом європейських цінностей у світі. Попри те, що 

приводом до розгортання революції, були внутрішньополітичні події – 

фальсифікації і масштабне використання адмінресурсу на виборах – українці 

вийшли на протести не тільки заради демократичних перетворень у країні, 

а й на підтримку проєвропейського кандидата в президенти В. Ющенка. Його 

перемога на виборах та успіх Помаранчевої революції сприяли тому, що 

в щоденну дипломатичну практику було втілено фактичну відмову від 

багатовекторного зовнішньополітичного курсу [20, с. 41]. Для всієї Європи 

це стало відчутним сигналом необхідності змін у політичному курсі стосовно 

України. Так, на початку 2005 року ЄС затвердив для України статус 

«спеціального сусідства», розпочав переговори про спрощення візового 

режиму для окремих груп громадян, а наприкінці року надав Україні статус 

країни з ринковою економікою. 

Таке пожвавлення в євроінтеграційному процесі фактично 

«перезавантажило» комунікативну діяльність Представництва, що 

відзначилося запуском багатьох освітніх медійних проектів (конкурс 

«Розвиток журналістської освіти»), інформаційних кампаній (тур 

«Європейська весна», інформаційні дні ЄС у районних школах, міжнародна 

конференція «Європейський вимір у професійній освіті та навчанні 

журналістів»), виробництвом аудіовізуального контенту (телепрограма 

WWW.Європа.Life, цикл радіопрограм «Все про іпотеку»), розвитком мережі 

центрів європейської інформації, поглибленням співпраці з українськими 

фондами, державними органами. 

http://www.європа.life/
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Динамічний період (2009–2014 роки) пов’язаний з оновленою 

політикою ЄС в 6 країнах (Україна, Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія 

та Азербайджан), яка отримала назву Східне Партнерство й у частині 

відносин з Україною передбачала перехід від формату партнерства 

до формату асоціації. Комунікація Європейської комісії засвідчила 

тенденцію плавного поділу Європейської політики сусідства на «південний» 

та «східний» виміри з пріоритетним ставленням до останнього. Консенсусна 

підтримка країнами-членами оновленої зовнішньої політики 

продемонструвала, що в ЄС переосмислили роль східних сусідів 

у майбутньому європейського проекту, а також усвідомили необхідність 

зміцнення відносин з ними: «Прикметною у цьому зв’язку є поява 

в політичній риториці ЄС щодо країн Східного Партнерства терміна 

«політична асоціація та економічна інтеграція», запозиченого із заключних 

документів Паризького саміту Україна – ЄС» [107, с. 144]. 

Новий формат асоціації вплинув і на комунікативну діяльність ЄС, яка 

набула більш системного й масштабного, порівняно з попередніми 

періодами, характеру. Свідченням цього став частковий перехід від 

короткочасних кількамісячних проектів до багаторічних, від поодиноких 

заходів до цілісних кампаній. З’явилися перші крос-медійні інформаційно-

комунікативні програми, які об’єднували телебачення, радіо, пресу 

й Інтернет; окрім традиційних масових заходів, як-то семінари, круглі столи, 

конференції, практикувалися заходи із залученням різних видів мистецтва: 

танцювальні флешмоби, колективний стріт-арт, вуличні хори тощо. Водночас 

стартувала перша в Україні Школа європейських студій, яка згодом 

перетворилася на постійно діючий освітньо-інформаційний осередок  про ЄС 

серед молоді. Початок динамічного періоду пов’язаний також зі зміною 

статусу Представництва Європейської комісії, яке відповідно до Лісабонської 

угоди було перейменовано на Представництво Європейського Союзу 

й перетворено в дипломатичну місію з більш високими повноваженнями, ніж 
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у звичайної делегації, і зобов’язаннями представляти інтереси Європейського 

Союзу в цілому, а не лише однієї з його інституцій.  

Кульмінаційною подією цього періоду, яка значною мірою вплинула на 

стосунки України з ЄС, а відтак і на комунікативний компонент 

євроінтеграції, стала українська Революція 2013–2014 років, що взяла свій 

початок з громадянських акцій на Майдані Незалежності, отримавши згодом 

назву Євромайдан. Євромайдан – протестні акції, мітинги, демонстрації 

в Україні проти корупції, соціальної несправедливості, свавілля 

правоохоронців, а також на підтримку євроінтеграційного вектора, які 

розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету 

Міністрів України призупинити процес підготовки до підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та Євросоюзом і значно поширилися після силового 

розгону студентів у Києві вночі 30 листопада. Євромайдан став міжнародним 

комунікативним компонентом інтеграції України до ЄС, що знайшло 

відображення в меседжах інституцій ЄС. Основне завдання, яке наразі стоїть 

перед Представництвом Євросоюзу, – зуміти забезпечити контентом той 

інформаційний інтерес, який активізувався в медійному середовищі та 

загалом у суспільстві після Євромайдану. 

Під час кожного із чотирьох періодів комунікативна діяльність 

інституцій ЄС з точки зору аудиторії розподілялася на три потоки: 

1) орієнтована на професійну медійну аудиторію; 2) орієнтована на 

український політикум; 3) орієнтована на широку громадськість. Перший 

напрям забезпечує широке охоплення аудиторії, впливає на зміст 

і тональність меседжів, допомагає задати необхідний політичний дискурс 

у суспільстві; другий – відповідає за прийняття політичних рішень 

на найвищому рівні; третій – сприяє підвищенню довіри серед громадян 

завдяки прямому контакту з меседжами ЄС. Найбільш важливою частиною 

в комунікативній діяльності вважаємо роботу з представниками медіа, адже 

саме вони виступають своєрідним фільтром, через який меседжі ЄС 

найчастіше доходять до громадськості та представників влади, змушуючи їх 
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пересікатися і взаємодіяти. медіа стимулюють різні аудиторії долучатися до 

політики ЄС загалом і до певних проектів зокрема, поліпшуючи таким чином 

ставлення до європейського проекту. Однак кожен напрям є невід’ємним 

і має вплив на ефективність та кінцевий результат загальної комунікації 

Європейського Союзу. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Комунікативні системи, створені інституціями ЄС, є потужним 

і невід’ємним інструментом у побудові, розширенні та розвитку 

європейського проекту. Еволюції комунікативних стратегій ЄС, будь-який 

затяжний комунікативний вакуум, який був проігнорований з боку урядовців 

і не заповнений вчасно, спричиняє політичну кризу. Схвалення та 

перманентна підтримка громадянами політичних ініціатив ЄС напряму 

залежать від ефективності діалогу з ними. Лише за умови глобального 

залучення людей до обговорення справ Спільноти, дієвої дорадчої функції 

громадського сектору в прийнятті важливих політичних рішень, політики 

максимальної відкритості із медіа видається можливим отримати значний 

відсоток істинних прихильників ЄС з безапеляційною підтримкою на 

референдумах і виборах. 

Дорадча форма спілкування ЄС з громадянами, на нашу думку, має 

бути впроваджена й в Україні задля створення обізнаного, зрілого та 

свідомого електорату. Адже саме українці будуть тією кінцевою ланкою, яка 

після довготривалих домовленостей між політичними елітами, повинна буде 

зробити свій остаточний вибір на референдумі. Особливо це важливо 

в умовах побутування насаджених міфів та фобій стосовно євроінтеграції 

в українському медіапросторі. 

2. Сучасні методи дослідження комунікативних систем ЄС тяжіють до 

застосування міждисциплінарної стратегії, зокрема поєднання соціологічних 

методів дослідження (опитування, інтерв’ювання, аналіз аудиторії, фокус-



55 

 

групи тощо) та різноманітних методів аналізу медіатекстів (контент-аналіз, 

дискурс-аналіз тощо). Це дозволяє зрозуміти цілісну картину 

функціонування й ефективності комунікативної діяльності політичних 

суб’єктів. 

3. Численний список проектів ЄС, які здебільшого містили суто 

технічні регулятиви, свідчать, що до початку 1990-х років комунікативна 

діяльність сприймалася Євросоюзом як факультативне завдання, однак не 

стратегічне. Комунікативна діяльність ЄС була сформована в сучасну 

комунікативну політику в кілька етапів: виникла внаслідок економічних 

чинників, розвивалася внаслідок політичних викликів, після чого 

еволюціонувала й удосконалювалася завдяки становленню глобального 

інформаційного суспільства та нових технологій. З кожним етапом 

комунікативні процеси спрямовувалися на формування відносин 

із громадськістю в політичній сфері, а технології політичної комунікації 

ставали значною мірою соціально орієнтованими. Наразі важливим у їх 

розвитку залишається те, як поважна традиція культури європейських 

суспільних послуг буде виживати та відповідати на виклики нового 

глобального, цифрового світу. 

4. Основним комунікантом, уповноваженим представляти інтереси 

й позиції Європейського Союзу, є Представництво ЄС в Україні, яке 

проводить свою діяльність через інформаційний відділ, мережу центрів 

європейської інформації та мережу європейських клубів. Крім того, вагомим 

посередником у цій ланці є громадські організації та фонди. Комунікативна 

діяльність ЄС в Україні за більш ніж 20 років еволюціонувала від одиничних 

медіапроектів до масштабних інформаційних програм з мільйонними 

інвестиціями. Вона розвивалася в кілька етапів, межі яких визначаються 

знаковими, ключовими подіями у відносинах Україна – ЄС. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЄС 

В УКРАЇНІ З ПРОФЕСІЙНИМИ КОМУНІКАНТАМИ 

 

2.1. Основні напрями комунікативної діяльності ЄС 

з професійними комунікантами 

 

За визначенням В. Різуна, професійні комуніканти – це особи, які для 

спілкування використовують мову або знакові системи, що створені на 

основі мови, а також парамовні зображальні засоби: агітатори, ведучі, 

вихователі, журналісти, іміджмейкери, піарники, прес-секретарі, 

пропагандисти, проповідники, публіцисти, редактори, рекламісти, учителі 

[165, с. 101]. В межах нашого дослідження під професійними комунікантами 

розуміємо насамперед журналістів та працівників редакцій медіа, які 

найчастіше серед усіх інших професійних комунікантів працюють 

з повідомленнями про ЄС у щоденній професійній діяльності. 

Важливість комунікативної діяльності Представництва ЄС 

з професійними комунікантами визначається їхньою «подвійною функцією». 

По-перше, ми їх розглядаємо як посередників, медіаторів політичної 

інформації з зовнішніх джерел, які впливають на формування інформаційних 

потоків, вирішальних для регіональної, національної та наднаціональної 

політик і є основою демократичної легітимізації, відповідальності та 

підзвітності. Вони виконують не лише функцію передавачів повідомлень, але 

й більшою мірою відповідають за тематичний добір, частоту висвітлення, 

тональність подання тієї чи іншої інформації. А по-друге, журналісти 

є незалежними учасниками, повноцінними гравцями суспільно-політичного 

життя, які на власний розсуд роблять внесок у формування громадської 

думки про ЄС, коментуючи й оцінюючи політичний дискурс [255, с. 10]. 

Цей внесок визначається також ще однією суспільною функцією 

журналістів – впливом на думки політичних еліт. Згідно з теорією 
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«двоступінчастого порогу комунікації», яка була висунута ще 1940 року 

американськими вченими П. Лазарсфельдом, Б. Берельсоном і X. Годе, 

розповсюдження інформації та її вплив на громадську думку здійснюються 

у два етапи: спочатку від медіа оцінки транслюються до неформальних 

лідерів думок, а вже від них до послідовників. Орієнтація на лідерів думок 

передбачає використання вже наявних у цьому сегменті суспільства 

соціальних і комунікативних мереж, що набагато більш ефективно, ніж 

створення нових мереж [144, c. 46]. Зважаючи на тренд зростання ролі 

персональних брендів журналістів: якщо традиційно важливим був бренд 

медіа, який надавав новину, то наразі «дедалі більше користувачів звертають 

увагу на те, хто саме цей контент поширює в соціальній мережі й наскільки 

високою є довіра до цієї людини» [26]. Тут великою мірою на ефективність 

медійних повідомлень можуть вплинути вдало застосовані прийоми 

персоніфікації, які дозволяють вийти на новий рівень спілкування 

з аудиторією, розширюють межі контакту [33, с. 31]. 

Саме тому в системі європейських комунікацій істотне місце належить 

вивченню діяльності, спрямованої на професійних комунікантів. Остання 

об’єднує проекти за такими напрямами: 1) заходи з підвищення обізнаності 

про Європейський Союз; 2) розвиток професійних журналістських навичок 

і реформування журналістської освіти; 3) підтримка незалежних медіа та 

спостереження за свободою слова. 

Заходи з підвищення обізнаності про Європейський Союз. Їх умовно 

можна поділити на заходи системного інформування та проектну роботу 

у форматі тренінгів, прес-турів, прес-конференцій, семінарів тощо.  

Системне інформування здійснюється завдяки офіційному сайту 

Представництва ЄС, електронному виданню «Інформаційний бюлетень»,  

сайту «Новини співпраці з ЄС» euukrainecoop.net та розсилці ad hoc news – 

важливих новин, виготовлених у режимі «живого часу». Ключовим 

партнером місії у виробництві цього інформаційного контенту та наданні  

підтримки у сфері зв’язків з громадськістю в Україні є міжнародна 

http://euukrainecoop.net/
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громадська організація «Інтерньюз–Україна». Зі слів В. Єрмоленка, керівника 

європейських проектів МГО «Інтерньюз–Україна», в українських медіа 

спостерігаються такі види найпоширеніших помилок у текстах про ЄС: 

1) концептуальні помилки (нерозуміння різниці між інституціями 

Євросоюзу); 2) спотворення інформації («попсовізація» повідомлення, 

відсутність єдиної версії перекладу власних імен); 3) приховування 

інформації (неправильне позиціювання України як кандидата на вступ до ЄС; 

4) помилкове тлумачення тих чи інших політичних домовленостей тощо) 

[59]. 

Проектна робота з підвищення обізнаності про ЄС загалом спрямована 

на деталізований огляд взаємин між ЄС та Україною в контексті сучасної 

політичної ситуації в Україні та геополітичних процесів. З кожним роком 

формат цієї роботи розширюється,  якісно еволюціонує, зміщуючи акценти 

з одних інструментів на інші. Зокрема, на початкових етапах комунікація 

з професійною аудиторією обмежувалася здебільшого дистанційною 

взаємодією: проведення конкурсів на кращі матеріали, оголошення грантів на 

підготовку україномовних публікацій про ЄС, розсилка прес-релізів тощо. 

Однак потреба «живої» комунікації спровокувала попит на більш 

інтерактивні формати взаємодії: брифінги, тренінги, прес-клуби, семінари.  

За тематичним аспектом виділяємо такі основні напрями цих заходів:  

 відносини ЄС – Україна в контексті соціально-політичної ситуації 

в Україні; 

 спростування міфів щодо Угоди про асоціацію з ЄС, аналіз 

економічних наслідків від підписання Угоди; 

 огляд програм допомоги ЄС в Україні; 

 освітні питання: можливості навчання в ЄС. 

Напередодні важливих політичних подій в Україні подібні тренінги 

адаптуються до конкретної тематики (наприклад, семінар «Президентські 

вибори в Україні та європейський контекст» 2014 року). Характерно, що ці 

заходи дедалі частіше проводяться в регіонах з локальним тематичним 
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фокусом. Традиційними для Представництва ЄС залишаються ініціативи 

з організації візитів українських журналістів до установ Євросоюзу, які 

надають можливість глибше ознайомитися з функціями органів ЄС 

та дослідити політику Спільноти в конкретній галузі [21]. 

Задля актуальної та об’єктивної оцінки того, як донесені до журналістів 

знання про ЄС трансформуються в медіа, Представництво ЄС проводить 

періодичний аналіз медійного висвітлення теми євроінтеграції: «Моніторинг 

українських медіа щодо висвітлення європейської тематики» [158], 

«Медійний супровід громадського моніторингу виконання Порядку денного 

асоціації Україна – ЄС» (2010–2011) [158]. Ці проекти займають невелику 

частку в загальній комунікативній діяльності Представництва, однак є дуже 

важливими зі стратегічної точки зору побудови комунікативної політки ЄС, 

адже дає його інституціям зворотний зв’язок й аналітичне підґрунтя для 

подальших дій. 

Розвиток професійних журналістських навичок і реформування 

журналістської освіти. Внесок у професіоналізацію медійних кадрів 

Європейський Союз здійснює ще на етапі вищої освіти, співпрацюючи 

з українськими університетами (Інститут журналістики КНУ 

ім. Т. Г. Шевченка, Ужгородський національний університет, Таврійський 

національний університет ім. В. І. Вернадського та ін.). Ця діяльність 

включає в себе: забезпечення обладнанням та технологіями, необхідними для 

запровадження мультимедійних редакцій (проект «Розвиток медіанавичок» 

2008 року), розробку та впровадження навчальних модулів відповідно 

до вимог Болонської угоди та стандартів Євросоюзу (проект ЖОРНА 2007 

року), видання посібників із журналістики. 

Особливо вагомим напрямом для Представництва ЄС залишається 

спеціалізована медіаосвіта серед представників медіа, спрямована на 

вироблення навичок, як працювати з темами, пов’язаними з Євросоюзом, 

з’ясування основних помилок і стереотипів у висвітленні справ ЄС, 

формування рекомендацій щодо пошуку джерел інформації про ЄС тощо. 
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Підтримка незалежних медіа та спостереження за свободою слова. 

Одні з перших програм для незалежних медіа в Україні були реалізовані 

в межах програми дій «TASIS»: у 2001 році – з метою забезпечення медіа 

необхідними знаннями перед парламентськими виборами 2002 року; 

у 2003 році – для зміцнення незалежності та підвищення професіоналізму 

медіа в південному регіоні на чолі із Всесвітньою Службою ВВС в Одесі. 

Підтримка незалежних медіа насамперед розглядається ЄС як інструмент 

розвитку демократичних цінностей та громадянського суспільства. Деякі 

з проектів у цій сфері є крос-національними, зокрема програма 

«Спостереження за свободою слова у Східному регіоні Європейської 

політики сусідства» [156], яка об’єднала медійні організації з різних країн: 

«Інтерньюз-Україна» (Україна), Єреванський прес-клуб (Вірменія), Союз 

журналістів «Єні Несіл» (Азербайджан), Асоціація «Зелена Хвиля» (Грузія), 

Центр незалежної журналістики (Молдова). 

Поза тим, підтримка й розвиток вільних плюралістичних медіа 

здійснюється ЄС завдяки сприянню гармонізації українського медійного 

законодавства з європейськими стандартами [179]. Головна мета цих 

програм – запровадження в Україні суспільного телебачення, введення 

закону про роздержавлення медіа, забезпечення прозорості медіавласності, 

підвищення ефективності та незалежності регуляторних органів – 

досягається завдяки експертному консультуванню українських держорганів: 

Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Комітету з питань 

свободи слова та інформації, Державного комітету телебачення 

і радіомовлення тощо. Серед основних досягнень у цьому напрямі – 

ратифікація Європейської конвенції транскордонного телемовлення, 

наближення Закону «Про доступ до публічної інформації» до європейських 

стандартів, налагодження діалогу між представниками громадського сектору, 

органами місцевої влади та медіа [6, с. 19].  

В аналізі комунікативної діяльності інституцій ЄС стосовно 

професійної аудиторії, окрім систематизації і структурування усіх напрямів, 
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інструментів, форматів, вважаємо важливим з’ясування ефективності цієї 

діяльності через оцінювання з боку самих журналістів. Наш аналіз 

ґрунтується на основі результатів експертного опитування представників 

українських медіа, яке проводилося протягом квітня-травня 2013 року 

шляхом електронного анкетування. Всього в опитуванні взяло участь 

70 працівників медіа, професійна діяльність яких обов’язково пов’язана 

з висвітленням теми ЄС: для 20 % журналістів ця тема є основною, 40 % 

працюють з нею досить часто й 40 % – подеколи. Вибірка була визначена 

завдяки поєднанню двох підходів: простий випадковий відбір (передбачає, 

що всі елементи генеральної сукупності одержують однакову ймовірність 

потрапляння у вибірку; генеральна сукупність була сформована внаслідок 

залучення усіх представників топових загальнонаціональних і регіональних 

медіа: ТБ, радіо, преса, онлайн-видання) [152] і метод «сніжної лавини» 

(застосовують до малочисленних генеральних сукупностей, наприклад, 

експертів з вузької проблеми – кожного члена такої сукупності питають, кого 

зі своїх колег він знає) [164, с. 40]. Усі 70 журналістів були виокремлені із 

загального масиву респондентів (початкова цифра становила – 80 осіб) 

завдяки запитанню-фільтру (яку тематику висвітлюєте та як часто пишете на 

тему ЄС?). 

Респонденти обіймають різні посади, зокрема це головні редактори 

(12 осіб), випускові редактори (8 осіб), редактори рубрик (11 осіб), 

кореспонденти (20 осіб), оглядачі (12 осіб), фрілансери (7 осіб). Опитування 

проводилося серед представників найбільш популярних як 

загальнонаціональних (48), так і регіональних (22) медіа, у тому числі серед 

різних типів мас-медіа: 

 друковані медіа: «Кореспондент» (суспільно-політичний журнал), 

«Коммерсантъ» (ділова газета), «Власть денег» (діловий журнал), 

«Коментарі» (діловий журнал), «Україна молода» (суспільно-

політична газета), «Мысль» (діловий журнал), «Газета по-

українськи» (суспільно-політична газета), «День» (суспільно-
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політична газета), «Український тиждень» (суспільно-політичний 

журнал), «Форбс» (діловий журнал), «Пропозиція» (аграрний 

журнал), «Високий замок» (львівська суспільно-політична газета), 

«Зоря» (дніпропетровська суспільно-політична газета); 

«Ого» (рівненська інформаційно-аналітична газета), «Полтавський 

вісник» (полтавська інформаційно-аналітична щотижнева газета);  

 телеканали: «Інтер», «1+1», «ТВі», ICTV, СТБ, «Україна», 

«Перший національний», «5 канал», «News One», ZІК (львівський 

телеканал), АТВ (одеський телеканал) Харківська обласна 

телерадіокомпанія (харківський телеканал); «Рівне 1» (рівненський 

телеканал);  

 радіостанції («Радіо Свобода», «Радіо Ера», «Голос столиці», 

«Радіо 24»); 

 інформаційні агентства («Інтерфакс», «Укрінформ», УНІАН, 

«Агентство українських новин», «Ліга», «РБК-Україна», 

ВВС Україна);  

 інтернет-видання: «Українська правда» (pravda.com.ua, суспільно-

політичний портал), «Сегодня» (segodnya.ua, інформаційно-

аналітичний портал), «Обозреватель» (obozrevatel.com, 

інформаційно-аналітичний портал), «Киевские ведомости» 

(kvedomosti.com, суспільно-політичний портал), «Кореспондент» 

(korrespondent.net, суспільно-політичний портал), «Лівий берег» 

(lb.ua, суспільно-політичний портал), «Дело» (delo.ua, діловий 

портал), «Телекритика» (telekritika.ua, медійний портал), 

Mediasapience (osvita.mediasapiens.ua, медійний портал), «Вгороде» 

(kiev.vgorode.ua, київський інформаційний портал), «Пульс Києва» 

(puls.kiev.ua,  інформаційно-аналітичний сайт), «Панорама» 

(rama.com.ua, сумський інформаційний сайт), «Четверта влада» 

(4vlada.com, рівненський інформаційно-аналітичний портал), 

«Захід-нет» (zaxid.net, львівський інформаційно-аналітичний 

http://www.pravda.com.ua/
http://www.segodnya.ua/
http://obozrevatel.com/
http://kvedomosti.com/
http://korrespondent.net/
http://lb.ua/
http://delo.ua/
http://www.telekritika.ua/
http://osvita.mediasapiens.ua/
http://kiev.vgorode.ua/
http://www.puls.kiev.ua/
http://rama.com.ua/
http://4vlada.com/
http://zaxid.net/
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портал), «Пороги» (porogy.zp.ua, запорізький інформаційний 

портал), «Вечірні Черкаси» (vechirka.net, черкаський інформаційний 

портал), «Вечірній Харків» (vecherniy.kharkov.ua, харківський 

інформаційно-аналітичний портал), «Місто» (gazeta-misto.te.ua, 

тернопільський інформаційно-аналітичний портал), «Вінницька 

газета» (vin-gazeta.net, вінницький інформаційний сайт), «Коло» 

(kolo.poltava.ua, полтавський суспільно-політичний сайт), «Город» 

(gorod.cn.ua, чернігівський інформаційний сайт), «Житомир інфо» 

(zhitomir.info, житомирський інформаційний сайт), «Донецкие 

вести» (donetskie.com, донецький інформаційний сайт).  

За технікою це опитування належить до фокусованого, мета якого – 

зібрати погляди, оцінки стосовно певної ситуації, явищ, їх причин 

та наслідків і виявити інформацію про реакцію суб’єкта на задану дію [173]. 

За змістом анкетування є міксом документального інтерв’ю (конкретизація 

фактів, аналіз подій) та інтерв’ю думок (з’ясування експертних оцінок, 

поглядів, суджень). 

Респондентам було запропоновано заповнити анкету – систему питань, 

об’єднаних єдиною ідеєю – кількісно-якісні характеристики висвітлення теми 

ЄС. Опитувальник містить вступну частину (з інформацією, хто й для чого 

проводить опитування, як будуть використовуватися дані, гарантії 

конфіденційності) й шість тематичних блоків:  

Блок щодо професійної кваліфікації. 

1. Яку посаду обіймаєте? 

2. Який медіа представляєте (загальнонаціональний чи регіональний)? 

3. Якими іноземними мовами володієте? 

4. Чи маєте журналістську освіту? 

5. Скільки років працюєте в засобах масової комунікації? 

6. Чи доводилося вам бути учасником міжнародних 

тренінгів/стажувань? 

Блок щодо загальних аспектів висвітлення тематики ЄС. 

http://porogy.zp.ua/
http://vechirka.net/
http://vecherniy.kharkov.ua/
http://gazeta-misto.te.ua/
http://vin-gazeta.net/
http://kolo.poltava.ua/
http://www.gorod.cn.ua/
http://www.zhitomir.info/
http://www.donetskie.com/
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1. Яку тематику висвітлюєте? 

2. Як часто висвітлюєте тему Європейського Союзу? (а) рідко 

(кількість матеріалів про ЄС становить менше 25 %); б) часто 

(кількість матеріалів про ЄС становить 25–50 %); в) постійно 

(кількість матеріалів про ЄС становить більше 50 %). 

3. Якщо не пишете на тему ЄС, то з яких причин? 

4. Що найчастіше є джерелом інформації для ваших журналістських 

матеріалів, які стосуються ЄС? 

5. Чи використовуєте в роботі матеріали розсилки Представництва ЄС 

в Україні? 

6. Чи доводилося вам бути учасником тренінгів, семінарів щодо 

написання матеріалів про ЄС? 

7. Чи спілкуєтеся ви з представниками інституцій ЄС у соцмережах? 

8. На вашу думку, чи потребуєте ви додаткових навичок у написанні 

матеріалів про ЄС і яких саме? 

Блок щодо фактів громадянської позиції.  

1. Як ви ставитеся до інтеграції України в ЄС? 

2. Чи цікавитеся ви особисто інформацією про Європейський Союз 

(поза професійними обов’язками)? 

3. Як ви визначаєте актуальність теми, пов’язаної з ЄС? 

4. Чи погоджуєтеся ви з тезами (погоджуюся/ швидше погоджуюся, 

ніж ні/ частково погоджуюся/ швидше не погоджуюся, ніж так/ не 

погоджуюся)? 

 медіа повинні висвітлювати інтеграцію в ЄС, орієнтуючись 

на національні інтереси; 

 медіа повинні висвітлювати інтеграцію в ЄС з точки зору власної 

(авторської) позиції; 

 медіа повинні намагатися вплинути на думку політичної еліти 

у питаннях ЄС; 

 медіа найчастіше в питаннях ЄС дотримуються позиції власника; 
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 медіа найчастіше в питаннях ЄС дотримуються позиції тієї 

політичної сили, погляди якої вони поділяють найбільше; 

 медіа повинні виконувати освітньо-просвітницьку функцію серед 

громадськості в питаннях ЄС; 

 медіа повинні не лише об’єктивно інформувати про події в ЄС, 

а й коментувати їх. 

Блок щодо принципів професійної поведінки. 

Як би ви оцінили пріоритетність для українців висвітлення у медіа 

наведених нижче тем, пов’язаних з ЄС? (менш важливо/ важливо/ дуже 

важливо): енергетика та природні ресурси; соціальна сфера; екологія; 

економіка й фінанси; агрополітика; промисловість; відносини Україна – ЄС; 

наука, технології; освіта, молодь; медіа, культура; демократія і права; ЄС: 

внутрішня політика; ЄС: зовнішня політика; охорона здоров’я та медицина. 

Блок щодо труднощів у написанні текстів про Європейський Союз.  

1. Вкажіть, що для вас може бути проблемою у висвітленні матеріалів 

про ЄС і якою мірою? (проблема/ швидше проблема, ніж ні/ 

частково проблема/ швидше не проблема, ніж так/ не проблема): 

 необхідність тримати увагу української аудиторії, яка не дуже 

зацікавлена в темі ЄС; 

 обмежений доступ до важливих публічних осіб; 

 необхідність ресурсів для розслідування/дослідження;  

 тиск кінцевих термінів здавання матеріалу; 

 брак експертних знань/коментарів на тему; 

 мовний бар’єр; 

 незручність розміщення інформації на офіційних інтернет-

ресурсах ЄС; 

 потреба доступу до офіційних джерел; 

 брак власного розуміння теми; 

 відсутність чітких сигналів та позицій від політиків; 
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 тиск з боку головного редактора/власника; 

 закритість прес-служб офіційних установ ЄС. 

2. Чи є у вас якісь складнощі у висвітленні теми ЄС, не названі вище? 

Блок експертної оцінки матеріалів українських медіа: 

1. Як би ви оцінили висвітлення інформації про ЄС українськими 

медіа? Які недоліки/переваги можете назвати? 

2. Які матеріали про ЄС, на вашу думку, наразі найбільш запитувані 

серед української аудиторії? Чи представлені ці матеріали 

в достатній кількості й на належному рівні? 

3. На які ЦГ для комунікації ви би поділили українську аудиторію? 

Питання в анкеті ранжировані від найбільш простих та нейтральних за 

змістом, що забезпечує зав’язку співбесіди і спонукає респондента до 

відкритих відповідей. Більш складні питання, що потребують активізації 

пам’яті, мислення, розміщені всередині анкети. Щоб респонденти не 

ухилялися від відповіді, було використано напівзакритий формат [173], коли 

надається як перелік готових варіантів відповіді, так і можливість для 

зазначення власної. Задля підвищення достовірності в анкеті забезпечено 

можливість уникнути відповіді, дати невизначену відповідь (передбачено 

такі варіанти, як «важко відповісти», «подеколи», «швидше так, ніж ні» 

тощо) або висловити власну думку в усій повноті. Загалом частка заповнення 

всіх пунктів в анкеті досить висока – понад 90 %. Це пов’язано з тим, що 

аудиторія його досвідчена, компетентна, має власний багаж навичок, яким 

бажає поділитися. 

Результати експертного опитування дозволили: по-перше, визначити 

особливості підготовки українськими журналістами матеріалів на тему ЄС, 

а відповідно до отриманих даних сформувати рекомендації для 

удосконалення комунікативної діяльності Представництва ЄС 

з професійними комунікантами в організаційній частині; по-друге, з’ясувати 

ключові недоліки текстів українських медіа про Євросоюз і відтак окреслити 

основні кроки для поліпшення контенту прес-матеріалів Представництва. 
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2.2. Особливості підготовки журналістських матеріалів на тему ЄС. 

Організаційний аспект удосконалення роботи інституцій ЄС 

 

Із кожним роком інвестиції Європейського Союзу в розвиток медіа 

в Україні збільшуються, а порядок денний медійних проектів динамічно 

зростає. Однак говорити про такий же стрімкий розвиток якості 

європейського медіадискурсу не доводиться. Стосовно теми ЄС 

в українському інформаційному просторі й досі вистачає як дрібних 

неточностей, які знижують рівень матеріалів про Євросоюз, так 

і фундаментальних помилок, які цілковито спотворюють уявлення і знання 

аудиторії про ЄС: «В Україні європейська інтеграція сприймається тільки 

як питання зовнішньої політики, а це не так. Проблема в тому, що українські 

журналісти не докопуються до суті. На жаль, мало з них розуміють, як 

приймаються рішення в ЄС», – зазначає Д. Стулік, прес-аташе 

Представництва Європейського Союзу в Україні [35].  

Разом з тим будь-які уявні чи реальні «дефіцити» у висвітленні 

європейських справ не обов’язково пов’язані з непрофесійною чи 

недобросовісною роботою медіа, але, найімовірніше, є результатом недоліків 

у функціонуванні політичної системи, нездатності політичних інститутів 

і колективних суб’єктів подати важливі проблеми громадськості й тим самим 

уможливити більш широкий процес обговорення [241, c. 7]. 

Медіависвітлення євроінтеграції в системі всієї комунікативної політики 

може повноцінно виконувати освітньо-просвітницьку функцію серед 

населення, що підтверджує більшість (77 % погоджуються або швидше 

погоджуються) опитаних нами журналістів (рис. 2.1). Крім того, респонденти 

відзначають провідну роль українських медіа (рис. 2.2) у формуванні 

та впливі на думку політичних еліт. А тому необ’єктивне, поверхове або 

заангажоване подання теми ЄС сприятиме відповідній якості 

поінформованості в суспільстві. 
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З’ясування основних особливостей підготовки українськими 

журналістами матеріалів про ЄС – джерела інформації, затребуваність 

медійних ресурсів інституцій ЄС, основні завади у висвітленні теми про ЄС, 

тематичні акценти, контентні недоліки тощо – дозволить представництвам 

Європейського Союзу відповідним чином відкоригувати та удосконалити 

комунікативну діяльність, яка ведеться з професійними комунікантами, 

а отже, й поліпшити комунікацію з українськими громадянами загалом. 

Рис. 2. 1. Оцінка респондентами тези «Медіа повинні виконувати освітньо-

просвітницьку функцію серед громадськості в питаннях ЄС» 

 Рис. 2. 2. Оцінка респондентами тези «Медіа повинні 

намагатися вплинути на думки політичних еліт у питаннях ЄС» 
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Перешкоди, які виникають при підготовці журналістами матеріалів про 

Європейський Союз, умовно можемо поділити на внутрішні (ті, що пов’язані 

з суб’єктивними факторами конкретного журналіста) та зовнішні (незалежні 

або малозалежні від суб’єкта комунікації, пов’язані з обставинами 

в суспільстві) чинники (табл. 2. 1).  

Таблиця 2. 1 

Перешкоди у висвітленні матеріалів про Європейський Союз 

Окреслення проблеми/завади у висвітленні 

матеріалів про ЄС 

Середній бал, що вказує на 

ступінь проблемності 

Внутрішні чинники 

Необхідність ресурсів для дослідження 3,5 

Необхідність тримати увагу української 

аудиторії, яка не дуже зацікавлена в темі ЄС 

3,1 

Брак експертних знань на тему 3 

Мовний бар’єр 2,6 

Брак власного розуміння теми 2,5 

Тиск кінцевих термінів здавання матеріалу 2,4 

Зовнішні чинники 

Обмежений доступ до важливих публічних 

осіб 

3,5 

Потреба доступу до офіційних джерел 2,7 

Відсутність чітких сигналів та позицій від 

політиків 

2,6 

Закритість прес-служб офіційних установ ЄС 2,3 

Незручність розміщення інформації на 

офіційних інтернет-ресурсах ЄС 

2,1 

Тиск з боку головного редактора/власника 1,7 

 

 



70 

 

Згідно з даними, отриманими в межах нашого опитування 

представників медіа, найголовнішою завадою в якісному висвітленні теми 

ЄС серед зовнішніх чинників є «доступ до важливих публічних осіб», ступінь 

проблемності цього аспекту респонденти оцінили в 3,5 бала (бал 1 відповідає 

твердженню «не проблема», а бал 5 – твердженню «проблема»). Характерно, 

що тези стосовно закритості прес-служб і дефектів онлайн-майданчиків 

займають нижчі позиції за шкалою проблемності. Отже, окрім регулярної 

діяльності відповідних інформаційно-комунікативних установ, для 

журналістів завжди залишатиметься пріоритетним пунктом живе спілкування 

з політичними особами та експертами: «Хотілося б отримувати більше 

інформації для розуміння ситуації. Не обов’язково офіційні коментарі, але 

деякі роз’яснення», – коментує один з опитаних.  

Другу позицію серед зовнішніх чинників займає потреба доступу до 

офіційних джерел, її проблемність респонденти оцінюють у 2,7 бала. У цьому 

контексті важливими є дані (рис. 2. 3) щодо популярності офіційних ресурсів 

Спільноти – сайт Представництва ЄС в Україні та сайт Євросоюзу 

www.europa.eu – порівняно з іншими джерелами інформації. Опитування 

засвідчує, що тільки 16 % і 20 % респондентів відповідно використовують ці 

інтернет-портали у роботі постійно. Водночас найбільш затребуваними 

джерелами збору інформації виявилися заяви політиків під час різних 

публічних заходів – 54 %, друге та третє місця посіли українські та 

європейські інформагенції – 41 % та 40 %. Серед другорядних, джерел 

журналістської інформації – соціальні мережі (21 %) та власні анонімні 

джерела (20 %). Проте для соціальних мереж як для офіційного джерела це 

досить високий показник, який свідчить про зростання ролі нових медіа 

в роботі журналістів та розвиток так званої громадянської журналістики, 

коли пересічні громадяни завдяки повідомленням у власних акаунтах стають 

професійними комунікантами. 

http://www.europa.eu/
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Рис. 2. 3. Схема частоти використання 

джерел інформації про ЄС 

 

Розглядаючи взаємозв’язок між частотою редакційної підготовки 

матеріалів про ЄС (усіх респондентів розділено на три групи відповідно до 

частоти висвітлення: група «рідко» – кількість матеріалів про ЄС становить 

менше 25 %; група «часто» – 25–50 %; група «постійно» – більше 50 %) 

і пріоритетністю у виборі журналістами джерел інформації, зауважимо, що 

ступінь залучення до європейських джерел (офіційні веб-сайти ЄС) 

найвищий у профільних журналістів, у яких матеріали про Спільноту 

становлять більше половини від загальної кількості матеріалів, створених 

ними. Характерно також, що ця група одночасно використовує цілу низку 

джерел у рівномірному обсязі, а не орієнтується на якесь одне, а також 

найбільш активно застосовує соціальні мережі: як для спілкування 

з європейськими політиками, отримання коментарів, так і для пошуку 

конкретної інформації. Водночас непрофільні журналісти застосовують 
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практику запозичень новин з інших медіа – як українських, так 

і європейських і майже не відвідують ресурси Євросоюзу. 

Журналісти усіх груп так само неактивно, як і у випадку з офіційними 

сайтами Спільноти, використовують матеріали інформаційної розсилки 

Представництва ЄС. Звертаються до неї часто лише 12 % респондентів, 

рідко – 43 % і майже половина – 45 % – не застосовують бюлетень у роботі 

взагалі. Основною проблемою непопулярності цієї прес-розсилки, на нашу 

думку, є її щотижнева періодичність, унаслідок чого вона не встигає за 

швидким потоком новинних медіа, які потребують інформації «сьогодні на 

сьогодні». Подібний проект Представництва ЄС – «Євробюлетень», який 

виходив у світ зі щомісячною періодичністю, проіснувавши 10 років, 

наприкінці 2012 року випустив останній номер. Причиною його завершення, 

як зазначалося редакційною колегією видання (від редакції), стала всесвітня 

тенденція переходу медіа в інтернет, однак, припускаємо й іншу причину: 

щомісячне видання може слугувати хіба що архівною базою, дайджестом, 

юридичним фактом, але не новинним джерелом. 

Нині більшість українських медіа не мають безпосередніх зв’язків 

з редакціями та кореспондентами з країн ЄС. Остання потреба вкотре 

підкреслює одну з найважливіших проблем комунікативної політики 

Євросоюзу – питання своєчасності в реагуванні та  наданні інформації. Якщо 

меседж надходить від ЄС із запізненням, є висока ймовірність того, що 

інформаційний вакуум заповниться коментарями інших ньюзмейкерів, не 

завжди компетентних або не завжди лояльних до проекту Європейського 

Союзу. 

Серед внутрішніх чинників, які ускладнюють підготовку матеріалів про 

ЄС, найвищий показник – 3,5 бала – дістала теза «нестача ресурсів для 

журналістського дослідження», саме вона найбільше демотивує медійників 

писати про Європейський Союз. Поза тим, власники приватних медіа не 

завжди зацікавлені в ширшому висвітленні теми Україна – ЄС, а відповідно 

й не інвестують у цей напрямок розробок. Водночас державні мовники та 
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преса, попри інтерес до проблематики, позбавлені можливості виділяти 

в достатньому обсязі кошти на відрядження. Хоча газета з фаховим 

кореспондентом у Брюсселі, ймовірніше, отримала б вищу якість інформації 

про події в наднаціональній європейській політиці, ніж та, яка спирається на 

внутрішнього репортера або на інформаційні агентства. Окрім 

недофінансування закордонних відряджень, журналісти також називають 

таку перешкоду, як «занадто ускладнена процедура видачі шенгенських віз 

кореспондентам, зокрема й головним редакторам».  

Високу позицію за шкалою проблемності серед внутрішніх чинників 

займають також такі тези, як «необхідність тримати увагу української 

аудиторії» (3,1 бала) та «брак експертних знань» (3 бала): «До цієї теми дуже 

низький інтерес серед аудиторії телеканалу. Коли ми беремо тематику ЄС, 

рейтинг перегляду програми помітно падає», – зазначає респондент. Обидва 

згаданих бар’єри тісно пов’язані між собою, адже значною мірою незнання 

тих чи інших аспектів, нюансів теми, поверховість у цій галузі не дозволяють 

налагодити контакт з українською аудиторією й релевантно відповідати на 

їхні інформаційні потреби. Більшість респондентів засвідчили, що 

недосконало володіють темою ЄС і бажають поглибити знання в цій сфері. 

Такі результати вкотре підтверджують важливість навчально-

практичної функції в межах загальної європейської комунікативної політики. 

Доцільність освітнього напряму з кожним роком зростає прямо пропорційно 

тому, як збільшується кількість інформації про Спільноту, зорієнтуватися 

в якій буває складно навіть експертам. Однак, характерно, що наявні освітні 

заходи інституцій ЄС для журналістів або малопоширені й не досягають 

своєї аудиторії, або малопривабливі й нецікаві, оскільки лише 7 % опитаних 

відвідували тренінги щодо висвітлення тематики ЄС часто, 21 % – рідко 

і, відповідно, 70 % не відвідували взагалі. Отже, очевидним є той факт, що, 

попри попит журналістів, освітня пропозиція інституцій ЄС залишається або 

непоміченою, або неефективною. 
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Серед інших завад у медіарозробці тематики респонденти 

виокремлюють потребу доступу до архівних матеріалів та відеоматеріалів 

для написання або титрування бекграундів статей/сюжетів, потребу 

в тлумаченні термінології та скорочень («єврожаргону»), якими 

користуються посадовці ЄС. Специфічну проблему виокремлюють 

журналісти онлайн- медіа: за їхніми словами, трапляються ситуації, коли 

представники ЄС в Україні просять вносити зміни до текстів, коли ті вже 

опубліковано на сайтах, незважаючи на те, що напередодні ці коментарі 

узгоджувалися з відповідними прес-службами.  

Отже, отримані результати опитування журналістів доводять те, що 

українське медіасередовище потребує концептуально іншого формату 

взаємодії та комунікації з представниками інституцій Європейського Союзу. 

Цей формат може бути втілений завдяки оновленим підходам 

в організаційному напрямі комунікативної стратегії інституцій ЄС, який 

полягає в налагодженні «живої» комунікації між журналістами та 

чиновниками ЄС, щоб перші мали можливість напряму, оперативно та 

спрощено (завдяки сучасним засобам зв’язку й новим технологіям) 

отримувати ті чи інші коментарі з конкретних питань. Організаційний 

напрям удосконалення комунікацій ЄС передбачає, зокрема,  дотримання 

таких чотирьох принципів. 

1. Відкритість та прозорість – зменшення кількості формального 

бюрократичного коментування подій та явищ, ініціювання більш предметних 

та конкретних дискусій на тему ЄС, дружнє реагування на будь-які 

журналістські інформаційні запити. 

2. Максимальна емоційна залученість – журналісти повинні 

відчувати особисту відповідальність за висвітлення такої національно 

важливої тематики, емоційну прив’язаність до проблематики. 

3. Оперативність – прес-офіс Представництва повинен 

асоціюватися у журналістів з якісним, повноцінним джерелом інформації, 

яке першим реагує на події сфери. 
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4. Ініціативність – у спілкуванні із журналістами перехід від 

формату «запит – відповідь» до формату активної, постійної дискусії. Крім 

того, в основі запропонованого принципу ініціативності лежить необхідність 

формування Представництвом ЄС порядку денного українських медіа через 

просування ним конкретних тем і формування свого порядку денного для 

висвітлення. Впровадження цього плану передбачає підготовку та надання 

ексклюзивних матеріалів, коментарів, сюжетів, фотографій – будь-яких 

матеріалів повноцінного формування композиції та концепції публікацій для 

медіа. 

По-перше, одне з пріоритетних завдань Представництва ЄС у межах 

організаційних оновлень – заохотити журналістів використовувати власне 

офіційні джерела інформації ЄС, сформувати стійку звичку відвідування-

переглядання-читання офіційних ресурсів ЄС, що підвищить якість 

журналістських матеріалів про Спільноту та євроінтеграційний процес 

і перспективно поглибить їх позитивну тональність. Для цього необхідно 

впровадити більш оперативне оновлення стрічки новин на сайті 

Представництва Європейського Союзу та на сторінці установи в соціальних 

мережах. Ефективним інструментом для привернення уваги медіа може стати 

створення окремої сторінки на сайті зі списком потенційних експертів, як 

з України, так і Євросоюзу, компетентних коментувати різні питання 

в конкретних галузях, а також інформацією про них та їхніми контактами. 

Дуже важливо, щоб ці ініціативи реалізовувалися паралельно з просуванням 

онлайн-ресурсів ЄС. Подібна PR-кампанія може супроводжуватися: 

– короткими інтерв’ю щодо використання сайтів; 

– пояснювальними прес-релізами; 

– вірусними інфографічними матеріалами прикладного характеру 

в соціальних мережах; 

– короткими виступами спікерів під час тренінгів та освітніх заходів; 

– поліграфічними матеріалами з роз’ясненнями та візуалізацією.  
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Другий складник, який допоможе Представництву ЄС сформувати 

обізнане та лояльне журналістське середовище, полягає в організації якісних, 

популярних та релевантних запитам медіа навчально-практичних заходів 

з підготовки медіаконтенту на тему Євросоюзу. Для ефективності подібних 

проектів їх підготовка обов’язково має охоплювати промо-складник. 

У тематичному аспекті доцільно розмежовувати програми заходів 

й учасників відповідно до усталених спеціалізацій медіа: суспільно-

політична, економічна, аграрна, культурна, туристична тощо. Зауважимо, що 

відповідно до опитування журналістів, їхні освітні потреби умовно можна 

поділити на три напрями: 

 перший стосується специфічних, унікальних знань у конкретній 

галузі (аграрна, енергетична, екологічна тощо); 

 другий полягає у кращому розумінні структури ЄС, взаємозв’язку 

та взаємовпливу всіх інституцій Спільноти, системи прийняття 

політичних рішень, сфер компетенції; 

 третій окреслює необхідність прямого виходу на головних 

ньюзмейкерів Євросоюзу – євродепутатів, чиновників, міністрів 

тощо. 

По-третє, Представництву ЄС важливо розширювати комунікативне 

оточення: високий рівень поінформованості демонструють лише журналісти, 

які на регулярній основі висвітлюють тематику Європейського Союзу, 

тимчасом як журналісти інших рубрик (внутрішня політика, економіка, 

суспільство, культура, агрополітика, банківська та фінансова сфера тощо), 

а особливо регіональних видань, залишаються малопоінформованими 

й малокомпетентними в цьому питанні. Європейські прес-клуби – 

напівзакриті неформальні зустрічі журналістів, які висвітлюють тему ЄС, 

об’єднують лише дуже обмежене коло медійників і здебільшого тільки 

топових медіа. Водночас формат неофіційних заходів, де допускається живе 

відкрите спілкування, озвучення важливих фактів off records (не для 

публікації), необхідний для всіх журналістів без винятку. 
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По-четверте, ефективним може бути впровадження особливого 

формату грантів від інституцій ЄС, які б допомагали українським медіа 

спростити доступ до важливих публічних осіб: фінансування прес-турів, 

робочих поїздок окремих журналістів до країн Євросоюзу задля висвітлення 

конкретних тем, створення мобільних корпунктів від українських медіа в ЄС. 

Особливе значення для розвитку професійних навичок можуть мати 

програми обміну журналістами між редакціями України і ЄС: з одного боку, 

українське медіа матиме власного кореспондента в Євросоюзі, який зможе 

розвивати там свої навички, з іншого боку, його редакція в Україні матиме 

можливість удосконалюватися і якісно реформуватися завдяки європейським 

медійним стандартам, привнесеним журналістом з ЄС. Такі програми 

матимуть ще одну перевагу – європейські медіа будуть більш залученими до 

висвітлення українського питання.  

І п’ятий компонент організаційного напряму – це робота безпосередньо 

з експертами з євроінтеграційних питань, які є потенційними коментаторами 

для українських медіа, – політичними і громадськими діячами, науковцями, 

бізнесменами, представниками профспілок. Це передбачає формат 

неформальних зустрічей, ділових ланчів, круглих столів, практичних 

майстерень з метою обміну інформацією та думками. 

Отже, щоб поліпшити комунікативну діяльність в Україні, Євросоюз 

має зробити, насамперед, крок до співпраці з українськими журналістами, які 

діють як «множителі» в поширенні інформації: якщо їхнє ставлення 

прихильне, то ця прихильність примножується серед мас, і навпаки. 

Незнання або мала обізнаність часто породжують несприйняття й підозру, 

натомість прозорість і зрозумілість викликають довіру й позитивне 

ставлення. Саме тому інституціям ЄС варто поглиблювати такий формат 

взаємодії з українськими журналістами, як «дружнє партнерство» й дедалі 

менше застосовувати формат офіційної стриманості та «паркетності». 
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2.3. Недоліки текстів українських медіа про ЄС. Контентний аспект 

удосконалення роботи інституцій ЄС 

 

Журналісти, опитані в межах нашого дослідження, з огляду на свої 

професійні функції, є не лише авторами контенту, а й експертами, які щодня 

спостерігають за розвитком українського «європейського медіапростору». 

Саме тому їхні критичні зауваження до сучасного медіадискурсу про 

Європейський Союз є важливою інформацією для нашої роботи. 

Проаналізувавши коментарі респондентів стосовно матеріалів про ЄС, ми 

сформували низку найбільш значущих недоліків у висвітленні цієї теми, які, 

власне, можуть стати основою для розроблення надалі інституціями ЄС 

навчально-освітніх програм, сценаріїв тренінгів і практичних посібників. 

Однополярність ракурсу. Українські медіа тяжіють до висвітлення за 

схемою або тільки «так», або тільки «ні» без півтонів, що спричиняє брак 

збалансованої думки. В матеріалах чітко простежується або лінія 

євроскептицизму, або лінія єврооптимізму. До того ж переважає негативна 

тональність: «Картина Європи в українських медіа виглядає далеко не 

райдужною і є вельми непривабливою для євроінтерграції. Нічого не відомо 

про істотні поліпшення, про пріоритети, успіхи, досягнення й цінності. Усе 

це «заглушила» криза», – ділиться респондент. 

Фактажний непрофесіоналізм. Основою цієї помилки є сплутування 

цифр, функцій головних установ ЄС, посад чиновників та їхніх повноважень: 

«Багато журналістів не знає, що парламент ЄС є і у Страсбурзі, і в Брюсселі. 

Як він виглядає, також не знають, тому інколи розказують про парламент, 

а показують Єврокомісію. Або інколи не знають, що ПАРЄ не вирішує, чи 

стане Україна членом ЄС», – коментує один з опитаних журналістів. 

Тематична зацикленість. Українські медіа здебільшого приділяють  

увагу лише політичному аспекту євроінтеграції, рідше соціальному чи 

культурному. Такий висновок, зокрема, можна зробити, проаналізувавши 

тематичні вподобання опитаних журналістів, згідно з якими лідерство 
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беззаперечно належить тема «Політичні відносини Україна – ЄС»: 97 % 

опитаних медійників визначили її як «дуже важливу» та «важливу». Також 

значний інтерес у представників медіа викликають проблеми соціальної 

сфери, демократії, прав та громадянських свобод. Позиції всіх тематичних 

напрямів відображено на рис. 2. 4.  

Рис. 2. 4. Оцінка респондентами ступеня важливості висвітлення 

тематичних категорій 

 

Канцеляризм. Тексти про ЄС перенасичені офіціозом, канцелярськими 

висловами та штампами, нашарування яких може продукуватися внаслідок 

некомпетентного чи буквального перекладу офіційних заяв Спільноти, цитат 

європосадовців. Канцеляризми – одна з проблем, яка відштовхує аудиторію 

від цієї тематики, а відповідно перешкоджає популяризації євроінтеграції. 



80 

 

Медіа у питаннях ЄС повинні використовувати переважно лексичні одиниці, 

семантичний аспект яких є знайомим читачам та може бути адекватно 

сприйнятим. Це пов’язано з тим, що кожний текст медіа має відповідати 

тезаурусу, фоновим знанням та загальній комунікативній підготовці 

аудиторії [24, с. 14]. 

Переважає інформаційне, а не аналітичне висвітлення. В Україні 

назріла потреба не лише в інформуванні про певні події, європейські 

принципи та концепції, а в детальному поясненні необхідності співпраці 

в межах Україна – ЄС. Цю тезу підтверджують також і наші респонденти 

(рис. 2. 5), більшість з яких погоджуються або частково погоджуються, що 

медіа повинні не лише об’єктивно інформувати про події ЄС, 

а й коментувати  їх. Наявні аналітичні матеріали поверхові й позбавлені 

глибокого аналізу, що здебільшого спричинено слабким розумінням 

функціонування Євросоюзу та тонкощів відносин Україна – ЄС. 

Поверховість є наслідком браку фонових знань у журналістів: обмежені 

уявлення про історію ЄС, нерозуміння європейської проблематики, процесів, 

системи ухвалення рішень, міжнародно-правових засад функціонування 

Спільноти.  

Рис. 2.5. Оцінка респондентами тези «Медіа повинні не лише об’єктивно 

інформувати про події в ЄС, а й коментувати їх» 
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Провінційність. Цей недолік певною мірою пересікається з попереднім 

і виражається у нездатності журналістів розглядати євроінтеграцію України 

як явище геополітичного значення. Автори концентруються на 

короткострокових економічних перевагах участі в інтеграційних процесах, 

тимчасом як ціннісний вимір майже не розглядається. Основна увага 

приділяється невагомим питанням, як наприклад «одностатеві шлюби», 

водночас оминаються важливі концептуальні ідеї, зокрема роль України 

в програмі Східного партнерства, в розширенні Європейського проекту на 

Схід, а віднедавна – і в структуризації  політичного простору на всьому 

європейському континенті. Провінційність висвітлення теми ЄС також 

зумовлена редакційними традиціями в Україні, згідно з якими міжнародній 

політиці відводиться другорядне значення. Недооціненість міжнародних 

подій проявляється хоча б у послідовності розташування новин 

в інформаційних блоках українських телеканалів або на сторінках 

української преси, де місцеві новини завжди подаються першими, на відміну 

від європейської практики, згідно з якою насамперед висвітлюються 

геополітичні події.  

Неприкладний характер. Більшість матеріалів розглядають 

євроінтеграцію в теорії, без проведення паралелей з реальними прикладами: 

бракує пояснення, навіщо українцям європейські цінності, що конкретно 

означає для пересічного українця євроінтеграція, а також які аспекти 

відносин Україна – ЄС є вразливими, – «наприклад, чи витримають 

конкуренцію наші підприємці в разі підписання угоди про Зону вільної 

торгівлі, що мають зробити, як підготуватися, які переваги можуть натомість 

отримати тощо», – коментує респондент.  

Фрагментарність. Українські медіа не створюють інформаційного 

бекграунду для повноцінного формування думки громадськості щодо ЄС. 

Новини та статті подаються «випадково» без логічної послідовності та 

концептуальної взаємопов’язаності.  
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Брак оригінальних матеріалів. Серед українських медіа рідко 

практикується використання першоджерел, здебільшого їх новини – це 

передрук із закордонних медіа. Особливо небезпечним є запозичення 

інформації з російських медіа з маніпулятивними  акцентами, зробленими 

для російської аудиторії.  

Гіперболічна емоційність. Відсутність інформаційної підкованості та 

невміння оперувати фактами журналісти намагаються компенсувати 

власними емоціями та метафоричними декларативами. Ризик таких 

матеріалів в тому, що аудиторія сприймає цю суб’єктивну гіперболічну 

емоційність за істину й робить висновки, базуючись на чужих почуттях. 

Невиражена адресність. Матеріали подаються без урахування 

інформаційних потреб конкретної аудиторії, спостерігається розпорошеність 

адресата, внаслідок чого навіть якісні тексти не досягають релевантної 

аудиторії. Важливо, щоб вивчення інформаційної потреби, яка є складною 

соціологічно-соціально-економічно-інформаційною категорією, проводилося 

із застосуванням апарату таких наук, як журналістикознавство, соціологія, 

економіка та психологія [205, с. 49]. 

Відсутність експертного коментування. Фундаментальні висновки 

робляться лише на основі власних умовиводів без залучення експертів. 

Тексти медіа характеризуються фрагментарною присутністю 

коментаторського контенту. В аналітичних матеріалах не завжди 

дотримується стандартна вимога подання принаймні двох точок зору, 

а новини взагалі не виконують функцію коментування, цитати в них 

здебільшого повторюють фактичну інформацію задля підтвердження вже 

озвучених тверджень у непрямій мові. З іншого боку, наявність коментарів 

спеціалістів теж не завжди може свідчити про якість тексту, оскільки 

залучаються нерелевантні експерти: ті самі особи фігурують як у текстах про 

агробізнес, так і про зовнішню безпеку, реформування системи освіти тощо.  

Суб’єктивність. Хоча 86 % наших респондентів погоджуються або 

частково погоджуються з тим, що в основі ракурсу висвітлення теми 
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євроінтеграції мають лежати інтереси України, при цьому досить висока 

частка – 42 % – погоджуються або частково погоджуються, що висвітлення 

також має відбуватися на основі власної, авторської позиції. Такі дані 

свідчать про те, що значна частина новинного матеріалу, який має 

подаватися відповідно до головних постулатів інформаційної журналістики – 

об’єктивність, урівноваженість, незаангажованість тощо, потенційно може 

мати оцінні судження. Цю тезу підтверджує висновок дослідження 

Л. Федорчук, яке базується на контент-аналізі політичних новин українських 

телеканалів: «З точки зору дотримання професійних стандартів, тема 

«Україна – ЄС» висвітлювалась неодноразово з серйозними порушеннями. 

Для  провладних телеканалів характерними є замовчування окремих фактів 

і подій, неповнота інформації. А журналісти опозиційних телеканалів  цю 

тему подавали нерідко з оцінні судженнями, тобто надаючи перевагу 

смисловому типу новин над оповідним» [203]. 

Непривабливість матеріалів. Матеріали українських медіа не 

спроможні зацікавити аудиторію через складне написання, офіційність, 

незрозумілість, засилля термінології, брак яскравих переконливих прикладів 

та ілюстрацій. 

Політична ангажованість. Медіа приділяють увагу передовсім тим 

подіям, які сприймають як інформаційні приводи або висвітлення яких 

задовольняє їхні комерційні чи політичні інтереси. Негативна тенденція 

простежується стосовно впливу менеджерів та власників медіа на подання 

новин: більше половини респондентів – 63 % – погоджуються повністю або 

частково з тезою, що медіа в питаннях ЄС найчастіше дотримуються позиції 

свого власника (рис. 2. 6). Подібні відповіді отримано й на питання стосовно 

впливу на висвітлення ідеології політичної партії, яку підтримує сам 

журналіст чи редактор (рис. 2. 7). 

Усі ці недоліки є результатом не лише непрофесійності конкретного 

журналіста чи неефективності роботи інституцій ЄС, а й спричинені, 

зокрема, загальним рівнем журналістської культури в Україні. Такі дефекти 
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неможливо виправити миттєво та відразу в усіх медіа, однак позбутися 

їх раціонально через наочний приклад, надаючи інформацію в такому 

форматі, який може послугувати повноцінним матеріалом для майбутньої 

публікації. 

 

Рис. 2. 6. Оцінка респондентами тези «Медіа найчастіше в питаннях ЄС 

дотримуються позиції свого власника» 

Рис. 2. 7. Оцінка респондентами тези «Медіа найчастіше 

в питаннях ЄС дотримуються позиції тієї політичної сили, 

погляди якої вони поділяють» 

 

Якщо подія та/або повідомлення не релевантні конкретному 

журналістському формату, то ймовірність появи в медіа відповідної 
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публікації дуже невисока. В такій ситуації прес-служби звинувачують медіа 

в гонитві за сенсаціями, а медіа прес-служби й політичні установи – 

у демагогії. «Проте інтереси сторін справді суперечать один одному тільки 

тоді, коли між ними існує ціннісний конфлікт» [183, с. 301], тобто 

конкретний журналіст і конкретний політик чи політична установа мають 

абсолютно протилежні політичні погляди. Оскільки єврооптимізм переважає 

євроскептицизм серед українських медійників (відповідно до результатів 

опитування), то можна зробити висновок, що ціннісної прогалини між 

комунікативними меседжами та представниками медіа не існує, проблема 

полягає лише у форматі передачі цих повідомлень. 

Поліпшення контенту прес-матеріалів Представництва ЄС сприятиме 

тому, що журналісти з більшою увагою та інтересом ставитимуться до них, 

частіше використовуватимуть у підготовці статей чи сюжетів. Отже, 

контентна частина реформування комунікативної діяльності 

Представництва полягає у розширенні форм розповсюдження інформації про 

ЄС від традиційного прес-релізу до формату міні-інтерв’ю, експертних 

опитувань, фоторепортажів, забезпечення комунікативного «мосту» між 

українським журналістами й можливими героями публікацій – звичайними 

громадянами ЄС (підприємці, фермери, митці, держслужбовці), діяльність 

яких несе в собі цінності Спільноти. 

Перший складник контентної частини передбачає орієнтування на 

створення найбільш затребуваних, відповідно до опитування журналістів, 

форматів матеріалів про ЄС, зокрема це аналітика: 

 порівняльного характеру: зіставлення різних сфер, явищ в Україні 

та країнах ЄС, виокремлення позитивного та негативного досвіду 

для нашої держави; 

 прогностичного характеру: висвітлення впливу євроінтеграції на 

розвиток того чи іншого сектору економіки/суспільного життя із 

залученням експертної аргументації, цифр, фактів; 
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 інструментального характеру: опис конкретних кроків, заходів 

у різних галузях суспільного життя, які мають здійснюватися для 

адаптації українського законодавства до норм європейського права 

та імплементації різноманітних стандартів ЄС, зокрема 

ознайомлення українських виробників та експортерів з планом дій 

щодо реформування діяльності їхніх підприємств задля можливості 

вільного функціонування в європейському економічному просторі; 

 роз’яснювально-оглядового характеру: матеріали, які популярно 

пояснюють ключові моменти того чи іншого питання зовнішньої чи 

внутрішньої політики ЄС; 

 контрпровокативного характеру: беземоційні, наповнені фактами 

та наочними прикладами матеріали про найбільш суперечливі 

явища в Європейському Союзі, які здебільшого служать для 

просування євроскептицизму та формування єврофобій, зокрема це 

економічна криза в Греції, Іспанії, Португалії, одностатеві шлюби 

тощо; 

 формату бізнес-історії: висвітлення можливостей та перспектив 

розвитку бізнесу на прикладі громадян ЄС і їхніх підприємств 

у вигляді прикладних кейсів; 

 формату історій з життя: журналістські замальовки 

з повсякденного життя громадян ЄС, зокрема розвиток 

велотранспорту та велодоріжок, маркування туристичних 

маршрутів, етика повсякденної поведінки людей, ставлення 

до людей з особливими потребами тощо. 

Другий компонент передбачає комплектність прес-матеріалу: прес-

реліз; коментарі представників інституцій ЄС, українських експертів; 

додаткові контакти осіб, які в разі потреби можуть детальніше 

прокоментувати інформаційний привід; фотографії та ілюстрації; 

інформаційні та біографічні довідки; бекграунд події; пояснення рідко 

вживаної європейської термінології. Для кожного повідомлення важливо 
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передбачати посилання наприкінці (або вказівку на інші повідомлення, якщо 

йдеться про пресу, телебачення, радіо), яке б закликало прочитати або 

переглянути інші матеріали на тему ЄС. 

Третій складник контентної частини полягає у збільшенні частки 

візуалізованої інформації в прес-матеріалах. В умовах жорсткої конкуренції 

мас-медіа в Україні останні постійно змагаються за оригінальний контент і не 

менш оригінальний формат його подання. Для того щоб зробити тематику 

ЄС ринковою, конкурентоспроможною поряд з іншими політичними чи 

економічними подіями, необхідно приваблювати редакції візуальним 

контентом – інфографіка, якісні фотозображення, короткі вірусні 

відеоролики. Особливо важлива в контексті теми ЄС інфографіка – один 

з головних трендів оформлення даних у сучасних медіа, оскільки ефективно 

привертає увагу читачів до складних тем з великими масивами кількісних 

даних. Особливу увагу необхідно приділяти стилістиці прес-матеріалів: 

з одного боку, вони мають бути позбавлені сухого офіціозу, з іншого – 

емоційної пропаганди. Комунікація насамперед має викликати інтерес, а не 

відштовхувати надмірним нав’язуванням та піар-висловлюваннями. 

Некласичні прес-релізи – інтерв’ю, репортажі, історії з життя – необхідно 

оформлювати в легкій розповідній манері, з використанням сучасної 

розмовної лексики. 

Отже, тексти українських медіа характеризуються наявністю багатьох 

недоліків, про що критично зауважують самі журналісти. Ці вади є наслідком 

не лише необізнаності авторів про Євросоюз чи низької якості комунікації 

представників інституцій ЄС із медіа, а й багатьох інших факторів, серед 

яких – загальний рівень журналістської культури й освіти, низькі фонові 

знання представників медіа, вплив російського медіаполя, заангажованість 

медіавласників. Працювати над усіма цими проблема не входить ані до 

компетенції, ані в зону можливостей Представництва ЄС, однак воно може 

удосконалювати якість українського медіадискурсу завдяки спільній роботі 

з журналістами над контентом. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Медіа часто вважаються більш надійними, ніж політики, є ключовим 

ресурсом інформації, потужним посередником і творцем суспільної думки 

серед населення. Журналісти як медіатори беруть участь у створенні 

інформаційних потоків, які мають вирішальне значення для євроінтеграції 

і є основою для формування громадських настроїв через коментування 

й оцінювання політичного дискурсу. Протягом багатьох років, частота 

й широта висвітлення справ ЄС у різних українських медіа збільшувалися. 

Однак якість, актуальність і об’єктивність залежить значною мірою від 

співпраці інституцій ЄС із медіа у забезпеченні інформацією.  

2. Українське журналістське середовище характеризується різним 

кваліфікаційно-освітнім рівнем і світоглядними позиціями щодо висвітлення 

теми ЄС. Здебільшого комунікативна діяльність Представництва ЄС 

в Україні спрямована на дуже вузьке коло спеціалізованих журналістів – 

решта, це, зокрема, й політичні оглядачі загального профілю, перебувають 

у певній інформаційній ізоляції від «брюссельського» медіадискурсу. 

У результаті український медіапростір хоч і насичений значною 

кількістю інформації про ЄС, однак вона характеризується концептуальними 

помилками, які діють не на користь ідеї євроінтеграції, зокрема це 

однополярність ракурсу, фактажний непрофесіоналізм, тематична 

зацикленість, канцеляризми, переважання інформаційного, а не аналітичного 

висвітлення, провінційність, неприкладний характер, фрагментарність, брак 

оригінальних матеріалів, гіперболічна емоційність, невиражена адресність, 

відсутність експертного коментування, суб’єктивність, непривабливість 

матеріалів, політична ангажованість. 

3. Пріоритетне комунікативне завдання інституцій ЄС в Україні 

полягає у створенні нової або в оновленні наявного механізму взаємодії з 

розширеною журналістською аудиторією, яка б спонукала кореспондентів до 
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висвітлення справ ЄС не у вузькому форматі власне міжнародних новин, а як 

багатоаспектного явища: з точки зору бізнесу, суспільного устрою, культури, 

екології, науки та нових технологій, туризму й інфраструктури тощо. 

Для досягнення цих цілей передбачається вдосконалення 

комунікативної діяльності Представництва ЄС в організаційній частині та 

контентній. Перша охоплює налагодження системи взаємодії журналістів 

і представників ЄС з акцентом на індивідуалізоване та живе спілкування, 

а також більш швидкий та ефективний механізм забезпечення інформацією.  

Вона має ґрунтуватися на таких принципах, як відкритість та прозорість, 

максимальна емоційна залученість, оперативність, ініціативність. Важливим 

аспектом ефективності співпраці інституцій ЄС з представниками медіа є її 

системність, іншими словами, проактивна позиція стосовно всіх можливих 

напрямів взаємодії: інформування, коментування, дискутування тощо. 

Контентна частина передбачає більш творчий, жанрово різноманітний, 

комплектний та візуалізований формат прес-матеріалів. 
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РОЗДІЛ 3 

ІНСТРУМЕНТИ, ТОНАЛЬНІСТЬ І ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ 

КОМУНІКАЦІЙ ЄС З УКРАЇНСЬКИМ ПОЛІТИКУМОМ 

 

3.1. Комунікативні інструменти впливу ЄС на політичні рішення в 

Україні 

 

У реаліях української євроінтеграції будь-які дипломатичні паузи 

в комунікації та будь-який вияв пасивності одного із суб’єктів інтеграційних 

процесів є недоречним та загрожує призупиненням економічної модернізації 

та соціальних перетворень в Україні, послабленням політичного діалогу. 

Динамізм сучасного світу та розвиток медіа значно змінив інформаційно-

комунікативну функцію дипломатії, розширивши її від традиційного обміну 

інформацією та офіційними позиціями між суб’єктами до прямого впливу на 

політичні рішення. Така еволюція сутності комунікативної діяльності 

стосується також інституцій ЄС, одним з базових напрямів яких є взаємодія 

з українським політикумом (представниками політичної системи).  

Європейський Союз може впливати на хід внутрішніх перетворень 

у країнах-кандидатах через застосування принципу «обумовленості», одного 

з найбільш потужних важелів взаємодії. Цей принцип проявляється по-

різному, але обов’язковими його складниками є офіційне публічне 

декларування (через комунікативні повідомлення) досить чітких критеріїв 

прогресу держави-партнера під час упровадження стандартів ЄС, 

«закріплення більш-менш формалізованих зобов’язань держави-партнера до 

здійснення необхідних реформ і встановлення спеціальних механізмів 

контролю за цим процесом з боку Євросоюзу» [214, c. 189]. Як зазначає 

Т. В. Сидорук, дія принципу «обумовленості» (посилання) була особливо 

помітною у випадку держав Центрально-Східної Європи, для яких стимул 

перспективи членства став сильною мотивацією для внутрішніх реформ. 
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Ситуація ж з країнами Європейської політики сусідства (ЄПС), зокрема 

й Україною, значно відрізняється. 

«“Обумовленість” в ЄПС сформульована настільки розпливчасто, що 

вона не дає зовнішніх орієнтирів для українських політичних діячів» 

[170, с. 243]. Потужний спалах євроінтеграційних прагнень в українському 

політикумі спостерігався після виборів 2004 року й Помаранчевої революції, 

коли Євросоюз мав унікальну нагоду значною мірою долучитися до зміни 

політичної структури України. Проте, замість того, щоб використати 

проєвропейські прагнення Києва, ЄС запропонував «кволу й ні до чого не 

зобов’язуючу Європейську політику сусідства» [16]. Замість статусу 

кандидата на вступ до ЄС, Україна отримала статус країни-сусіда на рівні 

з африканськими країнами, а також нову порцію декларативних перспектив 

особливого статусу стосунків. Цей формат відносин, особливо після 

піднесених «помаранчевих» настроїв в Україні, спричинив активне 

неприйняття як з боку проєвропейської частини суспільства, так і з боку 

представників української влади. 

За останні роки набір інструментів Європейської політики сусідства 

розширювався і змінювався, але, попри докладені зусилля, реальний вплив 

ЄС на процеси перетворення в регіоні Східної Європи залишається 

незначним. Це яскраво проявляється на прикладі України, у випадку якої 

політика Євросоюзу має «важливий, але не трансформативний вплив» 

[260, с. 188].  

Політичний діалог між ЄС й українською владою значною мірою 

відбувається через медіа, які є зв’язковим майданчиком між двома 

суб’єктами. Якщо формат офіційних переговорів або листування між 

Україною та ЄС вимагає дотримання дипломатичного протоколу та етикету, 

то політичні заяви, поширені через медіа, характеризуються меншим 

ступенем формальності, дають більш чіткі й конкретні уявлення про позицію 

ЄС. Дипломатія Євросоюзу, реалізована через медіа, набуває рис публічної 

дипломатії – комунікативного процесу, який використовує прийоми паблік 



92 

 

рилейшнз і політичні технології – методи та способи впливу на об’єкт 

політики з метою досягнення певних цілей [186, с. 32]. В основі політичних 

технологій лежать соціально-комунікцаійні технології. За визначенням 

українського вченого О. М. Холода, це система маніпуляційних дій-

комплексів, спрямованих на поведінку зміни соціуму [211, с. 106]. Ті чи інші 

технології можуть застосовуватися спікерами свідомо або несвідомо, однак, 

незалежно від цього, вони є індикатором істинних, подеколи прихованих 

намірів, бажань, очікувань мовця. Хоча публічна дипломатія традиційно 

здійснюється за схемою «уряди – громадськість», у сучасних реаліях вона 

також є інструментом взаємодії за схемою «уряди – уряди», адже дозволяє 

доносити повідомлення в менш формалізованому вигляді, ніж традиційна 

дипломатія. До того ж, якщо раніше остання передбачала, передусім, обмін 

інформацією між зовнішньополітичними відомствами, декларацію, 

озвучення тих чи інших позицій, рішень, то дипломатія ХХІ століття зазнала 

певних трансформацій. 

Головними тенденціями, які визначають сьогодні взаємодію медіа та 

міжнародної політики, є зростання процесу медіатизації політики, 

глобалізація комунікації, перетворення новітніх медіа на головний канал 

здійснення зовнішньополітичних комунікацій; інтенсифікація процесу 

формування єдиної світової політичної системи внаслідок розвитку 

інформаційних технологій, а також суттєва неконтрольованість міжнародних 

інформаційних потоків. 

Із розвитком глобальних медійних мереж, представникам 

дипломатичних представництв та посольств більше немає потреби 

повідомляти в столиці своїх країн те, що вже було протрансльовано в медіа. 

Нові функції вимагають від них аналізу й обробки вже відомих фактів, явищ 

і висунення пропозицій щодо оперативної реакції на них. Функції 

дипломатичних представництв стрімко розширюються від інформаційних до 

комунікативних, від простої акумуляції інформації до впливу на події, 

позиції, настрої і рішення політичних суб’єктів через ключові меседжі 
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в медіа. Ці функції здійснюються за допомогою різних комунікативних 

технологій, зокрема політичним заявам, політичному піару, політичній 

рекламі, інформаційному лобізму [175, с. 15]. Однак в межах нашого 

дослідження увага приділена лише політичним заявам як основному 

комунікативнмоу інструментові в дипломатії.  

Озвучення політичних заяв представниками ЄС у медіа, окрім прямого 

впливу на політиків, має також опосередкований ефект, оскільки дає певний 

імпульс для дій громадським організаціям, зацікавленим у просуванні ідеї 

євроінтеграції в Україні. Висловлюючи свої позиції та наміри публічно, 

європейські інституції негласно заручаються підтримкою недержавного 

сектору, який часто має ширший інструментарій впливу на політиків, ніж 

дипломатичні представництва. 

Під політичними заявами розуміємо індивідуальні акти політичної 

комунікації, які розглядаються як приклади стратегічних дій у публічній 

сфері і є вираженням політичної думки шляхом фізичної або словесної дії, 

незалежно від форми вираження (заява, рішення, демонстрація, осуд, заклик 

тощо) та від характеру суб’єкта (уряд, громадський рух, громадська 

організація, приватні особи, анонімні суб’єкти тощо) [242, с. 110].  

Комунікативний вплив через політичні заяви в медіа здійснюється 

інституціями ЄС на постійній основі, однак найбільш виразно проявляється 

позиція Євросоюзу в контексті вагомих політичних подій, як наприклад 

виборчі кампанії, підписання стратегічних угод, резонансні судові справи, 

міждержавні конфлікти тощо. І якщо «буденна» комунікація під час 

звичайних періодів спрямована переважно на широку громадськість і має на 

меті забезпечувати стабільний діалог з аудиторією задля підтримки певних 

настроїв і переконань, то в періоди знакових подій комунікація 

Європейського Союзу звернена переважно до представників влади 

й передбачає реактивний вплив на ті чи інші політичні рішення, події шляхом 

декларації, осуду, критики, рекомендації, підтримки, схвалення тощо. 
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Аналіз комунікації інституцій ЄС під час важливих політичних 

процесів дозволяє не тільки виявити всі нюанси меседжів і латентні смисли, 

а й простежити еволюцію в акцентах і настроях повідомлень Європейського 

Союзу. 

У межах нашого дослідження комунікативної діяльності ЄС, 

спрямованої на українську владу, ми аналізуємо політичні заяви, які були 

зроблені від імені представників або інституцій Європейського Союзу під час 

трьох ключових подій останнього динамічного періоду в розвитку 

комунікативних відносин Україна – ЄС. Зокрема, це парламентські вибори 

2012 року; Вільнюський саміт Східного партнерства 2013 року; 

президентські та парламентські вибори 2014 року. Політичні заяви 

в контексті цих подій розцінюємо як вагому частину всієї комунікативної 

діяльності Європейського Союзу на теренах України й індикатором її 

ефективності. 

Парламентські вибори 2012 року становлять інтерес для нашої роботи 

з кількох причин: по-перше, саме цього року було парафовано Угоду про 

асоціацію, підписання якої значною мірою залежало від проведення виборів, 

по-друге, вони, згідно із заявами посадовців ЄС, розглядалися як визначальні 

в усіх подальших взаєминах з Україною. Євросоюз пильно стежив за 

процесом підготовки до електоральної процедури, коментуючи кожну подію, 

яка її стосується, зокрема можливості участі будь-якої політичної сили, 

судових процесів над лідерами опозиції, дотримання правил агітаційної 

кампанії, створення сприятливих умов для роботи міжнародних спостерігачів 

тощо.  

Важливість Вільнюського саміту Східного партнерства 2013 року як 

однієї з ключових подій для нашого дослідження визначається тим, що саме 

на ньому повинно було відбутися підписання Угоди про асоціацію України 

з ЄС. З огляду на тимчасову відмову президента В. Януковича від західного 

зовнішньополітичного вектора, а згодом й офіційного призупинення процесу 

підготовки до підписання Угоди, останні тижні напередодні саміту стали 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%A1
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періодом дипломатичної боротьби Євросоюзу за Україну та її європейський 

вибір, що, власне, віднайшло відображення в повідомленнях Спільноти. 

Комунікативні інструменти розглядалися ЄС одними з основних важелів 

впливу на українську владу та її політичні рішення. Крім того, їх особливе 

значення було продиктоване посиленим інформаційним тиском з боку Росії, 

який вимагав миттєвої реакції. 

У межах цього періоду ми також оглядово аналізуємо основні меседжі 

Європейського Союзу під час головних подій Євромайдану – явища, яке 

стало логічним  продовженням і наслідком негативних рішень Вільнюського 

саміту стосовно подальших відносин Україна – ЄС.  

Парламентські та президентські вибори 2014 року розглядаємо як 

єдиний період, оскільки вони відбулися протягом короткого часового 

проміжку, характеризувалися схожими політичними передумовами 

та обставинами. Важливість цих електоральних подій визначається тим, що 

це були перші вибори після загальнонаціональних протестних акцій, що 

розпочалися внаслідок підтримки громадянами України європейського 

зовнішнього вектора й повинні були відобразити волевиявлення народу 

в контексті значного зростання прозахідних настроїв у країні. Саме 

в результаті цих виборів на пост президента України прийшов 

проєвропейський кандидат (принаймні, відповідно до публічних заяв 

і озвученої програми), а в парламенті було сформовано проєвропейську 

конституційну більшість. 

Емпіричний матеріал контент-аналізу політичних заяв Європейського 

Союзу охоплював такі медіа: 

 під час парламентських виборів 2012 року: офіційне видання 

Представництва ЄС «Євробюлетень», інформагентства УНІАН 

й Укрінформ (за період січень – листопад 2012 року); 

 у контексті Вільнюського саміту: новинну стрічку офіційного сайта 

Представництва ЄС в Україні, інформагентства УНІАН 

й Укрінформ (за період липень 2013 року – лютий 2014 року); 
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 під час президентських і парламентських виборів 2014 року 

новинну стрічку офіційного сайта Представництва ЄС в Україні, 

інформагентства УНІАН й Укрінформ (березень – грудень 2014 

року). 

Агентства були взяті до уваги з метою максимального охоплення 

інформаційних повідомлень Євросоюзу. 

Оскільки «Євробюлетень» є офіційним виданням дипломатичної місії 

ЄС в Україні, вважаємо за доцільне включити до аналізу будь-яке 

інформаційне повідомлення цього медіа на тему парламентських виборів 

в Україні, оскільки кожне з них тією чи іншою мірою відображає позицію 

Євросоюзу й може бути прирівняним до політичної заяви. 

Зазначимо, що під інформаційним повідомленням ми розуміємо 

журналістський матеріал «Євробюлетеня» будь-якого жанру: стаття, 

інтерв’ю, новина, замітка тощо. Серед контенту агентств УНІАН 

та «Укрінформ» об’єктом дослідження стали лише новини, які містять 

політичні заяви ЄС. Авторські матеріали агентств на вже окреслену тему 

не становлять інтересу в межах цього дослідження, оскільки вони 

не представляють офіційну позицію ЄС.  
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3.2. Комунікації ЄС у контексті парламентських виборів 2012 року: 

емоційна декларативність 

 

Політичні заяви ЄС у період парламентських виборів в Україні 2012 

року ґрунтувалися здебільшого на таких комунікативних прийомах, як 

«осяйні узагальнення», «емоційне підлаштування», «відчуття причетності», 

«політична метафора», «введення еталона», «аналогізація» тощо. 

Технологія «осяйні узагальнення» заснована на експлуатації 

позитивних почуттів та емоцій людей до певних понять і слів, наприклад, 

таких, як «свобода», «демократія», «патріотизм», «співдружність», «світ», 

«щастя» тощо. Такі слова, що несуть позитивний психоемоційний уплив, 

застосовуються для «протягування» рішень і поглядів, оцінок і дій, вигідних 

для конкретної особи, групи або організації [163, с. 109]. Наприклад: 

«Європейські правила енергетичної політики – це прозорі тарифи 

й можливість вибирати постачальника… Безвізовий режим – це свобода 

пересування» [58, с. 12]. 

У випадку з комунікаціями Європейського Союзу «осяйні 

узагальнення» будуються на основі головних норм законодавства ЄС: мир, 

свобода, демократія, верховенство права та права людини, а також на таких 

важливих засадах, як соціальна рівність, антидискримінація, стабільний 

розвиток, порядок у державі [168]. Ці цінності європейських держав 

становлять основу «нормативної сили» – концепції, яка ґрунтується на 

твердженні про те, що здатність Спільноти поширювати назовні власні 

цінності, норми, правила виступає «найефективнішим інструментом його 

впливу на зовнішнє середовище, а звідси – і визначальною ознакою ЄС як 

суб’єкта міжнародних відносин» [214, с. 188]. Концепт нормативної сили 

реалізується завдяки розбудові нерівномірних відносин з різними державами-

партнерами. 

Текстам ЄС притаманне «емоційне підлаштування» – створення 

певного настрою з одночасною передачею інформації [163, с. 110]. «Ми 
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вважаємо себе союзниками України. Ми віримо в народ України та 

в демократичний і економічний потенціал України. Народ України 

є європейським і розділяє європейські цінності. Наша мета – закріпити 

Україну в європейській сім’ї, що символізуватиметься підписанням 

і ратифікацією Угоди про асоціацію» [19, с. 7]. Окрім емоцій піднесення, 

дружелюбності, доброзичливості, цей уривок містить комунікативний 

прийом під назвою «відчуття причетності» – один з видів сугестивного 

(навіювального) впливу на аудиторію [163, с. 117]. Внаслідок 

охарактеризування українського народу як «європейського», віднесення його 

до «європейської сім’ї», одночасно називаючи себе «союзником» України, 

автор забезпечує реципієнту одну з базових потреб людини – відчуття 

причетності та співучасті. Вочевидь, таке загравання із читачами демонструє 

продовження політики підтримки громадянського суспільства та бажання ЄС 

і надалі створювати позитивне реноме серед українців. Тимчасом заяви щодо 

санкцій спрямовані здебільшого на українську владу або її представників, 

а не Україну в цілому.  

Наступний уривок ґрунтується не на створенні емоційного поля, а на 

можливості «перенесення» або трансферу емоцій, які виникли в одній 

ситуації чи у ставленні до певного об’єкта, на інший об’єкт чи ситуацію, що 

не пов’язані з першими причинно-наслідковими зв’язками: «Генеральний 

прокурор України перебуває в кишені українського уряду, влада у в’язниці 

порушує закон… довга рука виконавчої влади втручається в судову 

систему… Серед населення зростає страх створення однопартійної системи 

в Україні і, можливо, з допомогою лівих в Європарламенті. Вибори восени 

навряд чи будуть вільними» [38]. Автор у тексті спочатку наводить низку 

негативних фактів, емоції від яких переносяться й на останнє судження про 

вибори. Психологічне переміщення використовується людьми як несвідомо, 

так і свідомо з метою впливу на інших чи зняття свого психічного 

напруження.  



99 

 

Характерним прийомом виборчої політичної комунікації 

є й «політична метафора»: «Україна зараз перебуває в тій ситуації, коли 

в неї залишився останній комплект срібних ложечок, і цим комплектом 

є вільні вибори. Всі учасники цього процесу мають розуміти, що в них 

залишився останній елемент їхніх сімейних скарбів» (П. Коваль, голова 

Наглядової місії від Європарламенту на виборах у Верховну Раду) [45]. 

Метафори політичних текстів ставлять за мету показати об’єкт у новому, 

несподіваному світлі, привернути увагу яскравим образом. Метафоризація 

настільки міцно укорінилася в політичному полі, що пересічний читач чи 

слухач уже не помічає її присутності [128, с. 99]. Окрім надання образності 

й дохідливості, політична метафора також застосовується для подання тієї 

чи іншої події в бажаному для мовця стилі: «Угоду про асоціацію ув’язнили, 

і ключ тримає українське керівництво» [19, с. 7]. Через метафору ЄС 

перекладає відповідальність за неефективність переговорного процесу щодо 

Угоди про асоціацію на українську владу, таким чином намагаючись 

застрахувати себе від імовірних звинувачень у недієвості східної політики. 

Також у заявах ЄС трапляються приклади використання технології 

«введення еталона» – прийом впливу на підсвідомість з арсеналу піару та 

реклами, який полягає в наростанні чи спаді прагматичної сили тексту, що 

виражається співвідношенням: інформем – прагмем [163, с. 108]. Один з його 

видів – «страшний еталон» – передбачає введення дуже неприємних 

реципієнтові об’єктів – тих, що викликають у соціумі непривабливі асоціації 

чи негативно сприймаються [163, с. 108]. Наприклад: «Коли ми дивимося на 

парламентські вибори, ми сподіваємося, що вони будуть відкритими, 

чесними, вільними і кращими, ніж у ваших сусідів» (М. Шульц, голова 

Європарламенту) [31]. У наведеному прикладі під «страшним еталоном» 

мається на увазі сусідня держава – Білорусь, яка як в Україні, так і в ЄС 

асоціюється з авторитарним режимом, утисками демократії, свободи слова та 

медіа, політичними репресіями. Аудиторію ставлять у позицію необхідного 

вибору: або вона пристає на позицію автора, або залишається на позиції 



100 

 

неприємного об’єкта. Як «позитивний еталон» у повідомленнях 

використовують приклад іншої держави – Польщі.  

«Аналогізація» практикується європейськими спікерами у проведенні 

паралелей між виборами 2012 року та президентськими виборами 2004 року. 

Так ЄС схиляє українських політиків і громадське середовище до певного 

зразка електорального процесу: «Після 2004 року ваші парламентські та 

президентські вибори визнавалися чесними і вільними, і ми сподіваємося, що 

ця традиція продовжиться» (Є. Бузек, екс-президент Європарламенту) [43]. 

Одним з найбільш вживаних у політичних заявах є прийом «стратегія 

залякування» [5] або «введення негативних наслідків», які можуть 

загрожувати Україні через невиконання вимог ЄС. Наприклад: «Вибори не 

будуть справедливими, якщо певні люди не братимуть участі в цих виборах. 

Можливо, будуть і санкції – ми можемо розглянути, наприклад, бізнесові 

зв’язки пана Януковича, або ми можемо подивитися на махінації, які були 

пов’язані з величезною корупцією при будівництві стадіону (НСК 

«Олімпійський»)» (В. Шульц, депутат Європарламенту) [85]. У стратегіях 

залякування ЄС найчастіше погрожує розслідувати випадки корупції, 

«заморозити» міжнародні угоди, не підписати або не ратифікувати Угоду про 

асоціацію. Отже, окрім інформаційних інструментів впливу (збирання 

інформації та консультування) [185, с. 36], ЄС також використовував 

політичні та фінансові важелі впливу. Однак більшість санкцій хоч 

і несприятливі для України, але на момент виборів 2012 року були 

малоймовірними, зважаючи на складну процедуру погодження таких рішень 

у всіх 27 країнах. Чи не єдиним вагомим інструментом впливу на українську 

владу в заявах Євросоюзу тривалий час залишалася Угода про асоціацію. 

Однак, як засвідчив помірний тон повідомлень, ЄС і тут усвідомлював 

недоцільність зловживання цим фактором, адже непідписана Угода 

з Україною ставила під сумнів ефективність усього Східного партнерства. 

Поширеним прийомом політичної комунікації в заявах Євросоюзу 

також є технологія «проблема – рішення», коли автор поряд з певною 
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проблемою подає або натякає на шлях, спосіб виходу із ситуації, 

пропонуючи її рішення. Якщо основною метою застосування цього метода 

є створення негативного ставлення, то об’єкт пов’язують із загрозою, а якщо 

створення позитивного ставлення, то – з усуненням загрози. Фактично цей 

інструмент ЄС використовує як установку на вчинення або стримування від 

конкретних дій [163, с. 115]. Наприклад, говорячи про можливий інший 

варіант перебігу відносин між Україною та ЄС, за якого взаємини 

поліпшуватимуться, посадовці ЄС наголошували на розв’язанні проблем 

з ув’язненими лідерами опозиції. Цей приклад демонструє ще одну 

особливість інформаційних повідомлень Євросоюзу – «пакетування 

інформації», яке передбачає поєднання й обговорення певних питань разом, 

у вигляді «пакету». У таких випадках до привабливих додаються 

малосприйнятні для опонента пропозиції [7, с. 171]. Здебільшого вимога ЄС 

провести демократичні вибори тягне за собою вимогу про звільнення з-за 

ґрат політичних опонентів представників влади.  

Аналізуючи частоту використання тих чи інших дієслів у заявах, 

можемо стверджувати про вибір Євросоюзом досить «м’якої» форми 

інфлуентальної дії на адресата. Здебільшого в настановчих меседжах наявні 

такі директиви, як «закликаємо», «рекомендуємо», «просимо», 

«пропонуємо», «звертаємо увагу»; експресиви «вітаємо», «висловлюємо 

побажання», «сподіваємося», «шкодуємо з приводу», «висловлюємо 

розчарування», «висловлюємо жаль». Значно рідше використовуються 

дієслова зі значенням вимоги чи наказу: «вимагаємо», «наполягаємо». 

«М’яку» дію та гнучкість у комунікації можна простежити на прикладі 

еволюції заяв у зв’язку з наближенням виборів або за відсутності реакції 

української влади. Наприклад, якщо ще за кілька місяців до виборів від 

представників ЄС лунали категоричні заяви про неприпустимість підписання 

Угоди про асоціацію, якщо електоральний процес визнають 

недемократичним, то вже наприкінці вересня позиція ЄС значно пом’якшала:  

січень – серпень 2012: 
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 «проведення справедливих і демократичних виборів є для Бельгії 

необхідною умовою для підписання Угоди» [9]; 

 «на жаль, ми вимушені зазначити, що шансів на вільні та чесні 

вибори стає дедалі менше» (Е. Брок, депутат Європарламенту) [46]; 

вересень – жовтень 2012:  

 «Угода про асоціацію повинна бути підписана незалежно від 

результатів виборів. Годі гратися у цю гру з українцями» 

(П. Залевський, депутат Європарламенту) [44]; 

 «ЄС повинен переглянути позицію охолодження відносин 

з Україною. Це не є правильною позицією, і ми маємо подумати над 

тим, як налагодити відносини  між ЄС та Україною» (К. Вельманн, 

депутат Європарламенту) [62]. 

У перші дні підрахунку голосів, незважаючи на суперечливі висновки 

міжнародних спостерігачів, представники ЄС оцінили вибори як «легітимні», 

«організовані» та «чесні». В заявах Євросоюзу, хоч і була певна критика 

електорального процесу, проте спікери зберігали «м’який» стиль комунікації, 

використовуючи евфемізми. Наприклад, «недоліки процесу» та «складнощі» 

[65] вживаються у значенні «фальсифікацій» та «порушень»; а явка виборців 

чисельністю трохи більше 58 %, зі слів К. Ештон, «продемонструвала 

відданість українських громадян демократичному та плюралістичному 

суспільству» [65].  

Корективи в тональність політичних заяв ЄС вніс подальший процес 

підрахунку голосів (на 3–4 день після голосування), коли в українському 

інформаційному просторі різко зросла кількість повідомлень про системні 

правопорушення. Думки представників Євросоюзу, а відповідно, і їхні заяви 

розділилися на два табори. На відміну від європейських соціалістів, які 

зазначили, що вибори були «такими, що відповідають закону», спостерігачі 

Європейського парламенту та ОБСЄ вказували на «нечесність та 

недемократичність» виборів. Якщо німецькі європарламентарі в комунікації 

й надалі підтримували лінію жорсткості стосовно України із закликами 



103 

 

розслідувати будь-які порушення, то польські посадовці, схвально 

відгукнувшись про електоральний процес, знову розпочали діалог щодо 

Угоди про асоціацію. Ілюстрацією такої двополярності є кардинально різні 

заяви представників ЄС, зроблені в один день на одному і тому ж заході: 

1. «Ми сподіваємося, і таке сподівання висловили сьогодні наші 

міністри закордонних справ, що буде можливим підписати Угоду на саміті 

«Східного партнерства» в листопаді наступного року у Вільнюсі» (Д. Туск, 

прем’єр-міністр Польщі) [63]. 

2. «Передумов, за яких можна було б підписати Угоду про асоціацію, 

немає» (А. Меркель, канцлер Німеччини) [121]. 

Після закінчення голосування, під час оприлюднення результатів 

виборів для ЄС уже стало очевидним, що низки вимог, які він висував до 

української влади, дотримано не було. Євросоюз зрозумів, що 

з ультиматумом про звільнення Юлії Тимошенко як головним козирем 

далеко не просунутися у відносинах з Україною. Ця зміна позиції 

відобразилася і в інформаційному просторі – відразу після виборів з’явилися 

повідомлення від представників ЄС (які суперечили всім попереднім заявам) 

про перебільшену значущість справи українського екс-прем’єра: «Ми, однак, 

не можемо допустити, щоб справа Тимошенко вирішувала майбутнє 

України… Тимошенко – не ікона демократії та правової держави в Україні, 

як її зазвичай змальовують деякі американські та європейські агентства, які 

працюють у сфері PR. Це просто не відповідає дійсності» (екс-комісар ЄС 

з питань розширення Г. Ферхойген) [61]. 

Перші особи Євросоюзу хоч і продовжували декларативно зберігати 

категоричність вимоги про звільнення опозиційних лідерів, однак це 

ймовірніше здійснювалося на позір послідовності їхньої політики, ніж для 

реального сприяння у вирішенні проблеми. Така лінія терпимості 

в комунікативних повідомленнях ЄС підтверджує надзвичайну важливість 

українського питання для Євросоюзу – можливо, навіть вирішальну роль 

у програмі Східного партнерства. Ще один доказ цього – готовність, 
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відповідно до заяв окремих членів ЄС (Литви, Польщі), проігнорувати низку 

порушень на виборах, аби тільки не допустити подальшого розширення 

впливу Росії в регіоні. З іншого боку, нейтральний тон повідомлень, 

суперечності в судженнях європосадовців схильні оцінювати як відсутність 

єдиної сформованої позиції ЄС, який прагне втримати Україну в зоні свого 

впливу, але поки що не готовий ужити реальних заходів у напрямку 

євроінтеграційних прагнень. Про це яскраво свідчить  затягування 

з офіційним висновком Євросоюзу щодо виборів протягом місяця після їх 

проведення. 

Відповідно політика, в якій немає конкретних обіцянок та чітких умов, 

не є достатнім стимулом для проведення реформ в Україні. А невизначеність 

позиції ЄС, безумовно, підриває його імідж серед українських громадян. 

З огляду на це інституції ЄС повинні спрямовувати зусилля на інтеграцію 

своїх комунікативних дій, говорити в «один голос» і надавати узгоджені 

повідомлення всередині й поза територією свого впливу. Інтеграція 

внутрішніх і зовнішніх комунікацій не обов’язково означає використання 

одного й того самого плану, стратегії, тактики, а управління різними 

контекстними вимірами в гармонійному порядку. 

Проаналізувавши політичні заяви представників Європейського Союзу 

на тему виборчого процесу в Україні у 2012 році, можемо зробити висновок, 

що їм властивий «м’який» стиль, відсутність прямої конфронтації та 

суперечки, розпливчатість, неоднозначність і постійна мінливість 

у висловлюваннях. Доказом цього твердження є те, що європейські спікери 

утримувалися від технік «приклеювання ярликів», провокаційних 

формулювань, звинувачень і висміювань, нищівної критики, відкритої 

неприязні та осуду рішень і заяв українських урядовців. 

Натомість з метою комунікативного впливу посадовці ЄС 

використовували такі прийоми, як «осяйні узагальнення», «політичні 

метафори», «трансфер емоцій», «емоційне підлаштування», «аналогізація», 

«введення страшного еталона», «прийом негативного наслідку», «прийом 
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проблеми-рішення», що свідчить про надання переваги тим комунікативним 

інструментам, які здебільшого ґрунтуються на емоційному 

та психологічному впливі.  

Задля підвищення прагматики тексту представники ЄС вдаються до 

повторення шаблонних фраз з меседжем «важливості демократичного 

проведення виборів в Україні», «дотримання цінностей ЄС». Однак дуже 

рідко такі шаблони пояснюються адресатові, деталізуються, уточнюються, 

які саме вимоги висуває ЄС до виборчого процесу в Україні і в якому 

форматі їх має бути виконано. 

Відсутність конкретики в комунікативних повідомленнях засвідчує 

одну важливу тенденцію: заяви ЄС не розраховані ні на представників влади, 

ні на українських громадян, «голос» Європейського Союзу дуже рідко 

спрямований конкретно до суспільства чи політикуму, він радше ритуально 

звернений до абстрактного адресата. 

Пасивна позиція дипломатії у веденні перемовин з Україною, 

уповільненість реакції ЄС на ті чи інші події в Україні, формалізація вимог 

в їхніх комунікативних повідомленнях, намагання прив’язувати підписання 

Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом до вирішення питання 

вибіркового правосуддя та справи екс-прем’єра України Юлії Тимошенко – 

усі ці аспекти можна вважати негативними чинниками, які нівелюють 

авторитет ЄС і часто ставлять під сумнів серйозність його намірів та заяв. 

У результаті такої негнучкої та не зовсім адекватної комунікації громадяни 

України не завжди мали можливість відчути пряму підтримку Брюсселя, 

а відтак – сформувати стійке позитивне ставлення до ЄС, а українські 

політики не сприймали їх усерйоз. 
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3.3. Комунікативна тактика «активного зацікавлення» Україною в 

контексті Вільнюського саміту 2013 року 

 

Порівнюючи два періоди – парламентські вибори в Україні 2012 року 

та Вільнюський саміт 2013 року, можемо стверджувати про підвищену 

комунікативну активність Європейського Союзу під час останнього періоду: 

саміт розглядається ЄС як визначальна подія у всіх подальших відносинах 

України зі Спільнотою. Змінюється також тональність висловлювань, 

пов’язаних з Угодою про асоціацію: якщо у 2012 році вона була радше 

предметом торгу з українською владою, «винагородою» за дотримання 

чесних виборів, то у 2013 вона розглядається як надважливий проект для 

обох суб’єктів, здійснення якого повинно відбутися, незалежно від будь-яких 

обставин, у заявах ЄС акцентується увага на спільності, єдності України та 

Євросоюзу в рішенні щодо асоціації: «зосереджуємося на нашій спільній 

амбіції» [77], «свідчення нашої вірності спільній амбіції підписати Угоду про 

асоціацію» [102], «обопільна користь», «європейські прагнення України» 

[197]. 

Сама Угода вбачається як вища міра досягнень у різних сферах 

розвитку України на сучасному етапі: «нова якість партнерства» [199], 

«найбільш амбітна угода, що її ЄС коли-небудь пропонував країні з-поза 

його меж», «безпрецедентна у своїй глибині, широті та силі» [72], «великий 

шанс» [208], «свобода та процвітання» [71], «ідея надання відносинам 

з Україною нової якості» [74], «амбітно сформульована Угода» [30], «план 

економічних реформ» [197]. Хоч у заявах Спільноти червоною лінією 

звучить меседж про те, що Європейський Союз залишає вибір щодо 

підписання Угоди виключно за Україною («Україна, Вірменія, Молдова… 

повинні самі визначитися зі своїм подальшим шляхом» [15], «Європейський 

Союз не змушуватиме Україну – або будь-якого іншого партнера – обирати», 

«Україна має сама вільно вирішувати» [178]), разом з тим тексти насичені 

директивами: «Європарламент спонукає українську владу», «закликає 
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українську владу», «ми заохочуємо наших партнерів», «ми очікуємо від 

України» тощо. Директиви ЄС покликані змусити адресата – українську 

владу – виконувати побажання та настанови мовця, брати до уваги його 

прохання. 

Характерно, що за частотою вживання в текстах ЄС директиви 

поступаються комісивам: «залишаємося вірними нашим зобов’язанням», 

«Європейський Союз підтримуватиме та знаходитиметься поряд», «ми 

робитимемо усе можливе, аби уникнути такого сценарію», «Європейський 

Союз повинен взяти на себе відповідальність», «продовжуємо твердо 

дотримуватися нашого зобов’язання». Отже, ЄС як спікер не лише прагне 

через політичні заяви висунути свої умови, підштовхнути до дій, 

а й засвідчити вірність власним зобов’язанням, розуміння своєї 

відповідальності в розвитку взаємовідносин, забезпечити в комунікативному 

просторі атмосферу повної залученості до подальшої долі України.  

У заявах ЄС під час Вільнюського саміту спікери продовжують 

використовувати прийом «емоційного підлаштування», спираючись на 

тактику чуттєвого впливу. Створення емоційного фону досягається завдяки 

експресивам і бехабітивам: «ми маємо серйозні занепокоєння», «ми щиро 

віримо», «ми розчаровані», «із сумом відзначаю»; мовним формулам, 

спрямованим на завоювання довіри аудиторії через формування іміджу 

щирого спікера: «дозвольте бути відвертими», «якщо бути відвертим», 

«чесно кажучи». Об’єктивність і правдивість висловлювань представники ЄС 

можуть підкріплювати завдяки відсиланню до «незалежних досліджень», які, 

однак, вживаються абстрактно без конкретної довідкової інформації, про які 

саме дані йдеться.  

У політичних заявах ЄС автори вдаються до імпліцитної інформації, 

привабливість якої в міжнародних текстах визначається можливістю 

посиленого впливу на адресата. Наприклад: «Безсумнівно, країни-учасниці 

Східного партнерства матимуть можливість зміцнювати свою співпрацю 

з Митним союзом, зокрема як спостерігачі» [82] або «Ефекти від 
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налагодження торгівлі будуть, безсумнівно, більш важливими за ефекти від 

порушення торгівельних зв’язків» [82]. Жодна фраза не пояснює, чому саме 

немає сумнівів щодо висловлених тверджень: ні завдяки прямому 

обґрунтуванню, ані за допомогою контексту. Використання такого прийому 

має практичне значення: порівняно з експліцитними повідомленнями, 

імпліцитна інформація здебільшого не усвідомлюється аудиторією і «діє 

в обхід аналітичних процедур обробки інформації» [93, с. 73]. Одержувач 

меседжа самостійно виокремлює імпліцитну інформацію під час його 

інтерпретації, а не отримує в готовому вигляді. Таким чином, він не схильний 

ставитися до неї критично, оцінювати об’єктивно, піддавати сумніву, 

а навпаки – сприймає її як факт, що й зумовлює ефективність імпліцитної 

інформації. Імпліцитність може виражатися граматично (завдяки 

пропусканню тих чи інших компонентів речення) або семантично (завдяки 

уникненню слів з відповідним значенням). Наприклад, у фразах «знаючи про 

зовнішній тиск, який чиниться на Україну» [178] або «у деяких колах саміт 

розглядається як загроза» [82] упущено, хто саме здійснює зовнішній тиск та 

в яких саме колах. Спікер нібито з толерантності та дипломатичної 

ввічливості не надає прямі назви, однак контекст очевидно натякає, що 

йдеться про Росію. 

У невеликій кількості імпліцитна інформація тільки підвищує 

сугестивний потенціал текстів ЄС, однак її нагромадження створює 

в адресата щонайменше несприйняття повідомлення, щонайбільше – втрату 

довіри до висловлюваного, оскільки багатослів’я та багатозначність 

трактується ним як бажання приховати істинну інформацію. Такі довгі, 

неконкретні висловлювання здебільшого супроводжуються метафорами та 

емоційно забарвленою лексикою, які відволікають реципієнта від логічного 

сприйняття повідомлення: «І якщо ми говоримо «А», говоримо про те, що 

хочемо трансформувати цю частину Європи, то ми маємо бути готові сказати 

«Б», тобто що ми готові використати найбільш адекватний інструмент 

трансформації, який у нас є. Бракує світла в кінці тунелю» [208]. Ще одна 
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функція імпліцитних текстів – адресанта значно важче «притягнути до 

відповідальності та критикувати інформацію, яка не є вираженою 

в повідомленні виразно» [93, с. 73]. Отже, розмиті та приховані смисли 

є своєрідним страхуванням і можливістю в майбутньому без зусиль 

змінювати курс риторики. 

Також у політичних заявах простежуються зумисні логічні помилки, 

які мають на меті створити певне емоційне враження серед аудиторії, 

вплинути на її думку або ж приховати істинне ставлення спікера. Наприклад, 

у фразі «Цей тиждень у Брюсселі, в європейських інституціях, був 

українським. І це правильно: це свідчить про те, як багато уваги ми 

приділяємо цьому важливому сусідові. Це також свідчення нашої вірності 

спільній амбіції підписати Угоду про асоціацію» [102] порушено закон 

достатньої підстави, адже український тиждень в Брюсселі аж ніяк не 

є свідченням «вірності». Ще один вид алогізму в текстах ЄС – порушення 

закону тотожності: «Але перш ніж заглибитися в деталі, дозвольте мені 

наголосити на тому, чому не була присвячена ця зустріч. Тож про що була ця 

зустріч?» [77], а також помилки, пов’язані з «замкненим  колом»: «Потрібно 

пояснити їм, що відбувається, чому було вирішено так, як було вирішено» 

[60], «консенсусу нелегко досягти, але якщо він досягнутий, то всі очікують, 

що консенсус буде повністю втілено» [34]. Приклади таких алогізмів 

засвідчують продовження Євросоюзом практики розмитих, багатозначних 

повідомлень, які не дають чіткого уявлення про позицію Спільноти. 

Порівняно із 2012 роком, комунікативний ресурс ЄС під час 

Вільнюського саміту 2013 року характеризується появою нового меседжа, 

який відображає ставлення ЄС до втручання третьої сторони – Росії – 

в процес асоціації. Тональність цього меседжа з наближенням саміту 

поступово змінюється: спочатку ЄС у формі репрезентативів констатує факт 

про «активнішу позицію Росії» [77] щодо української інтеграції, згодом 

називає дії Росії «тиском, саботажем і провокаціями Кремля» [55], ще 

пізніше ЄС застосовує спонукальні конструкції із закликами до Росії 
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«утриматися від здійснення тиску на країни Східного партнерства» [54], 

називає методи Росії «холодною війною», а напередодні саміту констатації та 

заклики перетворюються на різкі осудливі декларативи: «ми рішуче 

засуджуємо позицію Росії» [178]. Така трансформація меседжа є прямим 

свідченням вичікувальної позиції ЄС, який змінює свою риторику тільки 

в критичних ситуаціях, використовує гостру форму комунікації не як 

превентивний захід дипломатії, а як вимушену реакцію на події, які вже 

відбулися. 

Образ Росії в політичних заявах протиставляється образу ЄС – як 

негативний та позитивний еталони відповідно. Наприклад, якщо Росія – це 

«короткострокові міркування», то ЄС – це «довгострокові вигоди» [178], 

«значні переваги» [82], якщо члени ЄС «можуть бути повністю суверенними 

у своїх торгівельних політиках, щоб досягти 12-відсоткового зростання 

ВВП» [82], то «члени Митного Союзу, навпаки, не користуватимуться таким 

правом» [82], якщо Росія пропонує великі гроші, то «вона думає, як їх 

отримати назад, і це буде абсолютно білоруський варіант політико-

економічного тиску на Україну» [39], якщо ЄС пропонує гроші, «то вони 

мають бути призначені виключно на фінансування реформ в Україні» [39]. 

Росія, відповідно до заяв ЄС, як «недобросовісний політичний гравець» 

використовує у своїх геополітичних й економічних інтересах «заморожені 

конфлікти в регіоні» [54], водночас ЄС бере на себе «відповідальність за 

захист Східного партнерства». Кульмінацією введення позитивних та 

негативних еталонів у заявах ЄС є прогнозування щодо можливих варіантів 

розвитку України: «Україна підписує Угоду з ЄС, починає реформи… і йде 

шляхом Центральної Європи до ефективної і менш корумпованої економіки. 

Тоді можна досягнути успіху. Другий варіант: Україна йде до Митного 

Союзу, а Росія, можливо, виконає обіцянки щодо зниження цін на газ, 

великих позик, відтягування виплати заборгованостей» [172]. Таким чином за 

допомогою політичних заяв у медіа Європейський Союз також виконує 

комунікативну функцію переконування, посилаючи сигнали українській 
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владі, які можуть підштовхнути її до необхідного вибору напряму зовнішньої 

політики.  

Перераховуючи позитивні фактори Європейського Союзу та негативні 

Митного Союзу, спікери ЄС у підсумку не заохочують робити вибір на свою 

користь, а, навпаки, створюють враження відстороненості, використовуючи 

конструкції типу в нас добре, однак ми не наполягаємо або з нами вигода, але 

вибір – за вами: «Однак Європейський Союз не примушує Україну, а також 

будь-яких інших партнерів вибирати між ЄС та іншим регіональним 

об’єднанням» [111]. Такий комунікативний прийом «удаваної байдужості» 

ґрунтується на психологічній особливості, коли особистість охочіше 

і з більшим інтересом сприймає ті речі, які їй не нав’язують, а, навпаки, 

приховують, чогось недоказують. 

З метою впливу на українську владу ЄС використовує технологію 

«пакетування» похвали й люб’язності з проханням і вимогою: 

«Європарламент визнає досягнутий прогрес, однак підкреслює потребу 

в проведенні реформ» [162]. Такий прийом застосовується й для висловлення 

непрямих протестів, незгод, залякування, коли негативні наслідки або 

погрози комбінуються з мовними формулами ввічливості з використанням 

протиставних сполучників але, проте, однак: «Європа поважає рішення 

України поставити питання про асоціацію на паузу. Проте на паузу буде 

поставлено й модернізацію країни» [42]. З одного боку, ЄС у толерантній 

формі висловлює повагу до рішення України, а з іншого боку – попереджає 

про відповідні невідворотні наслідки. Концепт погрози також може 

реалізовуватися в конструкції, що містить послідовність причинно-

наслідкових зв’язків «ми зробимо те, тому що ви зробили те» та умовних 

зв’язків «якщо ви зробите те, ми зробимо те»: «Ми застерігаємо українську 

владу від застосування сили проти мирних протестувальників. В іншому 

випадку можуть виникнути серйозні наслідки [47], «Європарламент також 

закликає Єврокомісію розглянути контрзаходи, якщо Росія порушить норми 

Світової організації торгівлі» [52]. 
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Подібно до 2012 року серед ключових вимог ЄС для підписання Угоди 

є звільнення опозиційного лідера Юлії Тимошенко. Однак так само ця вимога 

зазнає еволюції і втрачає своє значення напередодні саміту з огляду на те, що 

українська влада не звертає на неї жодної уваги: 

 жовтень 2013: «Ми вважаємо, що ці умови, особливо ті, які 

стосуються Юлії Тимошенко, все ще мають бути виконані» [99]; 

 листопад 2013: «Євросоюз навіть готовий піти на певні поступки 

у своїх очікуваннях щодо результатів вирішення справи Юлії 

Тимошенко... Це на сьогодні не є головною проблемою в наших 

відносинах» [22]; 

 кінець листопаду 2013: «Навіть справа Юлії Тимошенко не 

розглядається в Європейському Союзі як офіційна обов’язкова 

умова [103]. 

Важливо відзначити про появу нового меседжа в заявах ЄС після 

призупинення українським керівництвом процесу підписання Угоди про 

асоціацію та початком масових протестів, названих згодом Євромайданом: 

спікери Євросоюзу починають активно апелювати до бажань і сподівань 

українців, а рішення української влади розглядається як акт зради 

українських громадян. Спікери ЄС заграють з українцями, щоразу 

засвідчуючи через медіа свою відданість і переживання: «адже ми бажаємо 

народові України тільки блага», [69] «Ми продовжимо цю залученість, адже 

ми справді дуже сильно турбуємося про ваше майбутнє» [69].  

Якщо раніше звернення ЄС звучали до абстрактного образу – України:  

 «працюючи сьогодні з Україною, ми зосереджуємося на нашій 

спільній амбіції» [77]; 

 «Україна має продемонструвати рішучі дії» [102]; 

 «умови, які має виконати Україна для підписання Угоди» [99]; 

то після відмови від асоціації спікери Європейського Союзу розділяють цей 

адресат на український народ:  
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 «це розчарування не лише для Євросоюзу, але й, ми вважаємо, для 

українського народу» [71]; 

 «до політичної асоціації й економічної інтеграції з ЄС заради 

українських громадян» [60]; 

 «сотні тисяч українців протестують проти цієї вимушеної перерви» 

[197]; 

 «Європейський Союз має право й обов’язок постояти за людей в 

Україні, які пишуть нову історію для Європи [4]»; 

 «ми вітаємо європейські сподівання української нації [208]» 

й українську владу (керівництво): 

 «влада не лише ігнорує прагнення багатьох громадян країни; вона 

придушує їх кийками та сльозогінним газом» [78]; 

 «домінуючим партнером у цій ситуації є влада, оскільки вона “несе 

відповідальність”» [171]; 

 «готовність ЄС підписати Угоду про асоціацію, коли керівництво 

(України) буде готове» [127]; 

 ще місяць тому українська влада реалізовувала європейський 

сценарій [172]. 

Після призупинення асоціації звернення ЄС до українського 

політикуму стають уособленими – у заявах з’явився прямий посил до 

президента В. Януковича як до відповідального за весь процес євроінтеграції: 

 «президент Янукович почав думати над тим, як не підписувати 

Угоду про асоціацію з ЄС» [22]; 

 «виняткову роль у цьому питанні нині відіграє лише воля 

Президента Януковича» [22]; 

 «а проблема полягає в рішенні й розрахунках Президента 

Януковича…[22]; 

 «Віктор Янукович до кінця веде гостру гру, на межі раціональності 

й політичного ризику» [23]; 
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 «депутати висловлюють свою солідарність з українцями, що зараз 

мирно протестують проти рішення Віктора Януковича» [52]. 

У заявах майже не приділено увагу контрпропаганді, яка в умовах 

надактивного російського інформаційного поля є необхідною для 

адекватного медіасприйняття як громадянами, так і представниками 

українського політикуму. Хоча в повідомленнях Митний Союз і зближення 

з Росією протиставляється асоціації з ЄС, це порівняння надається 

здебільшого на емоційному рівні, логічних доведень правильності 

зовнішньополітичного вибору немає. ЄС лише констатує факти про тиск 

з боку Росії та висловлює свій «рішучий осуд», однак далі декларативних 

фраз комунікація не ведеться. 

Характерно, що тексти ЄС сповнені меседжів, адресованих 

представникам не тільки української влади, а й інституцій ЄС. 

Ці повідомлення є своєрідними закликами до більш активних та рішучих дій, 

які звернені всередину Спільноти: «Ми повинні бути більш реалістичними та 

прагматичними в нашій політиці», «якщо ми цього не зробимо, то можемо 

припинити вважати ЄС глобальним актором» [55], «Європейський Союз 

повинен взяти на себе відповідальність, ми маємо бути готові сказати «Б», 

«Європа має дати відповідь на це» [55]. Дієслова-концепти (мусити, бути 

повинним, мати – в значенні мусити) мають велике семантичне 

навантаження, оскільки свідчать про об’єктивну необхідність повідомлення. 

Відзначимо, що із загостренням політичної ситуації в Україні – 

придушення протестних акцій, силові розгони та перші вбивства на 

Майдані – тональність заяв ЄС, зміст вимог та закликів майже не 

змінюються. Витяги з політичних заяв засвідчують, що ескалація ситуації 

в Україні не впливає на зміст та форму комунікації Євросоюзу. Уся реакція 

зводилася до висловлення занепокоєння, осуду, стурбованості, співчуття, 

декларації своєї залученості та закликів до діалогу й розв’язання проблеми.  

– Силовий розгін студенів  (30.11.2013): «Європейський Союз різко 

засуджує надмірне використання сили… Ми закликаємо президента 
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і владу України провести розслідування щодо подій» (К.Ештон, 

віце-президент Єврокомісії, С. Фюле) [72]. 

– Побиття та арешт  демонстрантів (1.12.2013): «Я закликаю 

уряд України дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань» 

(М. Шульц, президент Європарламенту) [78] 

– Спроба зачистки Євромайдану (10.12.2013): «Я засуджую 

застосування сили … Ми продовжуватимемо бути тісно залученими 

в нинішню ситуацію» (К. Ештон, віце-президент Єврокомісії) [69]. 

– Прийняття антидемократичних законів (16.01.2014): 

«Я стурбований тим, в який спосіб сьогодні в парламенті було 

проголосовано (Я. Томбінський, посол ЄС)» [191]. «Я шокований... 

Такі рішення не лише викликають занепокоєння, з приводу стану 

демократії в Україні, а й будуть мати наслідки для партнерства ЄС 

та України» (Комісар Ш. Фюле) [76]. 

– Перші вбивства активістів у Києві (21–28.01.2014): «Я різко 

засуджую насильницьку ескалацію подій у Києві…» (К. Ештон, 

віце-президент Єврокомісії) [75]; «Ми по-справжньому стурбовані 

тим, куди ці події ведуть Україну… ми продовжуватимемо пильно 

стежити за ними та оцінювати можливі дії з боку ЄС та наслідки 

для наших відносин» (Ж. М. Баррозу, президент Єврокомісії) [81]; 

«Ми закликаємо інституції та країни-члени Євросоюзу вдатися до 

негайних дій… застосування дипломатичного тиску та персональних 

адресних санкцій проти українських чиновників та законодавців…» 

[56], «Ми закликаємо уряд дотриматися обіцянок та заяв» [147]. 

– Масові вбивства на Майдані (18–24.02.2014): «Ми також дали 

чітке розуміння, що ЄС відреагує на будь-яке погіршення ситуації… 

адресні заходи щодо осіб, відповідальних за насильство 

й застосування надмірної сили, можуть бути схвалені нашими 

державами-членами в терміновому порядку» (Ж. М. Баррозу, 

Президент Єврокомісії) [80]; «ЄС залишається готовим до 
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підписання Угоди про асоціацію та про вільну торгівлю з Україною, 

щойно буде вирішено політичну кризу» [162]. 

Смислові відтінки цих заяв варіюються лише за допомогою обставин 

міри і ступеня та способу дії: засуджуємо – «різко», «найрішучішим чином»; 

занепокоєна «глибоко», «надзвичайно», «по-справжньому». Така терпимість 

і толерантність стосовно оцінки дій української влади свідчить про слабку 

позицію ЄС у комунікаціях з політиками та дискредитацію його авторитету 

серед українських громадян. Суворіша форма заяв з’явилася лише 

в найкритичніші ситуації: до констатації та закликів додалися залякування 

щодо введення адресних санкцій. Однак навіть ці погрози щоразу 

пом’якшувалися мовними формами зі значенням можливості, ймовірності, 

неточності: «можливі дії з боку ЄС», «можуть бути схвалені» тощо. Цей 

формат комунікації є наслідком внутрішньої роздробленість ЄС: відсутність 

згуртованості між державами-членами змусила Сіпльноту вдаватися до 

підходу «переломного моменту»: «замість того, щоб відразу запропонувати 

Україні пакет масштабних трансформацій, ЄС намагався застосовувати лише 

цільовий тиск на окремих гравців» [251].  

Отже, комунікація Євросоюзу під час Вільнюського саміту 2013 року 

характеризується більшою активністю, структурованістю та чіткістю 

порівняно з попереднім аналізованим періодом. Спікери ЄС впевнено 

заявляли про  необхідність підписання Угоди, не вдаючись до особливих 

умов і вимог, з’явилися меседжі, що позначають спільність дій та намірів 

України і ЄС. Європейський Союз вдавався до таких прийомів, як «емоційне 

підлаштування», «політична метафора», «пакетування», використання 

імпліцитної інформації заради максимального емоційного впливу на адресата 

– українську владу. Водночас, повідомлення містили мовні формули 

з розмитим, нечітким змістом, деякі висловлювання характеризувалися 

багатозначністю і нелогічністю. Також текстам ЄС притаманна надлишкова 

декларативність, що особливо проявилася під час політичної кризи в Україні 

в грудні 2013 року – лютому 2014 року. 
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3.4. Комунікативний ресурс ЄС під час виборів 2014 року: політика 

ухилення 

 

Якщо демократичність проведення виборів 2012 року була однією 

з вимог, яку ЄС висувало для підписання Угоди про асоціацію та взагалі для 

просування всього євроінтеграційного вектора, то під час президентських 

виборів 2014 року такі вимоги зникають з політичної риторики ЄС, попри те, 

що на той час економічну частину Угоди ще не було підписано. Загалом як 

під час президентських, так і парламентських виборів 2014 року Євросоюз 

відмовляється від прийомів «введення страшного еталона», «негативної 

аналогізації», відсутні погрози та висунення умов на адресу українського 

політикуму. ЄС хоч і висловлює певні побажання й надії стосовно виборів, 

однак загалом тональність цих заяв є нейтральною або позитивною 

з помітним послабленням жорсткості позиції та зменшенням емоційного 

навантаження текстів. 

Технологія «введення страшного еталона» та «залякування», яка 

трапляється в текстах ЄС, стосується відтепер іншого суб’єкта – російської 

влади: «Ми не сприймали вторгнення Хусейна та анексію Кувейта. 

Вторгнення до Криму та його анексія нічим не відрізняється» [9], «У нас 

повинна бути жорстка позиція щодо Росії. Санкції проти неї посиляться, 

якщо з якоїсь причини президентські вибори не відбудуться» [196], «Лідери 

ЄС взяли до уваги підготовчу роботу Єврокомісії і Європейської служби 

зовнішньої діяльності із запровадження можливих обмежувальних заходів 

проти РФ та погодилися продовжити їх опрацювання для застосування…» 

[110], «ЄС ще раз підкреслює відповідальність Російської Федерації» [64]. 

Водночас, умови, які озвучуються ЄС для застосування санкцій – «якщо 

розвиток подій цього вимагатиме», «будуть вони чи ні, залежить від Росії і її 

поведінки» – своєю неточністю нівелюють усю строгість і безкомпромісність 

заяв Європейського Союзу. Отже, навіть стосовно країни-агресора ЄС 

зберігає тактику «толерантної суворості». 
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Крім того, Брюссель намагається тримати баланс у критиці російської 

влади, демонструвати нейтралітет і незаангажованість у конфлікті України 

з Росією, подеколи навіть виправдовуючи в заявах дії останньої: «Москва 

заявляла про те, що «з повагою ставиться» до результатів проведених 

2 листопада «виборів» (у ЛНР і ДНР. – ред.), а не «визнає» їх, що 

в дипломатичній мові має кардинально різне значення… Це створює нам 

певне поле маневру» (Ф. Могеріні, глава європейської дипломатичний 

служби) [125]. 

Усю комунікативну активність представників Євросоюзу порівняно 

з попередніми виборами, можна охарактеризувати як байдужу, 

малоемоційну, незацікавлену. В’ялість коментування електорального 

процесу свідчить радше про дипломатичну необхідність реагувати на 

політичні процеси, однак не про цілеспрямований намір брати активну 

участь і реально впливати на хід подій. Показово, що формат виборів як 

президентських, так і парламентських заздалегідь сприймається 

й ретранслюється в повідомленнях Євросоюзу як позитивний, такий, що не 

піддається сумніву. Парламентським виборам 2014 року надається особлива 

значущість, ця подія виділяється спікерами ЄС, як «історичний день», «ще 

один крок на демократичному шляху України» [160], «ключ до заохочення 

трансформації Росії у члена демократичної європейської сім’ї» [8]. 

Значення виборів у заявах ЄС значно переоцінюється й навіть 

ототожнюється із заходами безпеки та миру в Україні, Євросоюз намагається 

видати бажане за дійсне: «Успішне проведення цих виборів засвідчило 

головний крок до деескалації напруженості та відновлення безпеки для 

українців» [219], «Українці можуть пишатися тим, чого вони добилися, 

свободою, яку вони повернули через ці впорядковані, справедливі та 

плюралістичні вибори... Тепер вони можуть дивитися в майбутнє з новою 

надією, очікуючи, що їхні інституції будуть перед ними звітувати» [150]. 

Тексти ЄС сповнені приязні до нового українського політикуму та 

позитивного налаштування, про що свідчать такі прийоми, як «загравання» 
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та «надмірна компліментарність»: «Президентські вибори відбулися за 

чіткої рішучості з боку влади провести справжні вибори відповідно до 

міжнародних зобов’язань» [110], «провідна роль президента Петра 

Порошенка, який демонструє глибоку волю до реформування України 

й утримання її прозахідного курсу» [141]. З метою комунікативного впливу 

через створення позитивного настрою посадовці ЄС застосовують такі 

характерні для них технології, як «осяйні узагальнення»: «обрати своє власне 

майбутнє в мирний і демократичний спосіб» (акцент на цінностях миру) [83], 

«вибори в Україні важливі для консолідації демократії» [37], «це було 

перемогою українського народу й демократії» (звернення до цінностей 

демократії) [70]; «політична метафора»: ці вибори були найчистішими за 

останні 20 років» [192]. Переважання в заявах лексики з позитивним 

забарвленням свідчить про намір налагодити контакт і досягнути успіху 

надалі у співробітництві, партнерських взаєминах [220, с. 174]. Головна мета 

експресивності тексту – сконцентрувати увагу того, хто ознайомлюється 

з ним, наголосити на конкретних фактах, підкреслити тональність 

висловлювання [220, с. 174]. Отже, через емоційні повідомлення 

та загравання в медіа спікери ЄС намагаються налагодити відносини 

з новообраною владою, засвідчити свою прихильність, заручитися 

підтримкою. 

Попри позитивну загальну оцінку виборів з боку ЄС, у деяких 

повідомленнях простежується смислова двозначність, спричинена логічним 

порушенням: «волевиявлення характеризується чітким наміром української 

влади провести дійсно справжні вибори», однак вони тільки «здебільшого 

відповідають міжнародним зобов’язанням» [177]. Така змістова 

невідповідність залишає за ЄС можливість для подальших комунікативних 

маневрів як загалом, так і в оцінці результатів виборів зокрема. 

З цією ж метою – забезпечити собі широке поле для зміни курсу або 

акцентів комунікації – у політичних заявах ЄС використовуються присудкові 

прислівники без конкретної вказівки на особу, яку спонукають здійснити ці 
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дії («потрібно дозволити органам», «необхідно дозволити українським та 

міжнародним спостерігачам», «необхідно шукати широкий національний 

консенсус») та безособові конструкції («мають бути надані безпечні умови 

для вільного проведення виборчих кампаній по всій країні» [73], 

«електоральний мандат, наданий українським народом, має бути 

реалізовано» [70]). Європейський Союз нібито й висловлює рекомендації 

з подальших дій, вочевидь, для української влади, однак не вказує прямо, хто 

саме відповідальний за ці дії та повинен їх виконувати, звернення звучать 

розмито й нечітко. Такий формат закликів дозволяє також залишатися 

«своїм», «другом» для всіх адресатів повідомлення, оскільки невідомо, 

до кого саме звернені скарги й осуд, а до кого – схвалення та підтримка.  

Звісно, використання безособових конструкцій у дипломатичних 

текстах є поширеною практикою, оскільки згладжує можливу гостроту 

висловлювань, характерну активним конструкціям, однак їх застосування 

вважаємо недоцільним, якщо вони ускладнюють розуміння причинно-

наслідкових зв’язків, суб’єктно-об’єктних  відносин, адресата мовлення 

тощо. Співвідношення активних і пасивних конструкцій у текстах 

міжнародних інституцій визначається типом дипломатичного документа: 

наприклад, у міжнародних договорах їх більше, ніж у деклараціях. Однак 

у повідомленнях, призначених для медіа, застосування безособових 

конструкцій має бути обґрунтованим, доречним і в жодному випадку не 

створювати алогізмів. 

Розмитість і абстрактність зберігається не тільки в рекомендаціях 

і сподіваннях Євросоюзу, а й в обіцянках Спільноти щодо власних дій: 

«Європейський Союз відданий ідеї підтримки цих зусиль та продовжуватиме 

працювати в напрямі розв’язання кризи в Україні» [79] або «ЄС готовий 

надати підтримку Україні та відвернути загрози територіальній цілісності 

держави» [40]. Які конкретно кроки, вчинки, заходи, в яких галузях і якими 

засобами здійснюватимуться задля «підтримки» й «вирішення», в заявах не 

наводиться. Як результат – подібні повідомлення сприймаються політичною 
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аудиторією лише як дипломатичні декларації без реальних зобов’язань, 

а також понижують авторитет Євросоюзу серед широкої громадськості. 

Багатозначність меседжів створюється також завдяки емоційно 

забарвленим словосполученням, в яких позитивна, подеколи пафосна 

тональність маскує відсутність конкретного смислу, наприклад: «сильна 

реакція», «відкриті канали діалогу», «вікно можливостей», «надія на пошук 

рішення», «створити відповідні рамки». 

Нечіткість висловлювань, до якої ЄС вдавався як під час 

парламентських виборів 2012 року, так і Вільнюського Саміту 2013 року та 

продовжує застосовувати в період виборів 2014 року, свідчить про 

використання прийомів ухилення – усвідомлюваної і зумисної комунікативної 

стратегії, яка використовується мовцем для того, щоб «повністю або 

частково уникнути передачі комунікативно значимої інформації, зняти з себе 

відповідальність за її достовірність чи передати імпліцитно» [124, с. 379]. 

Для вираження ухилення в дипломатичному підстилі вживаються 

окремі лексичні елементи, їх сполучення, риторико-стилістичні прийоми 

та предикативні засоби, непрямі мовні формули [108, с. 123]: «Ми 

переконані, що санкції здійснюють значний вплив, але ми не можемо надати 

точних цифр» (М. Косьянчич, речник високого представника ЄС із зовнішніх 

справ та політики безпеки) [195], «мало хто сумнівається, що Кремль буде 

продовжувати свою політику» (К. Більдт міністр закордонних справ Швеції) 

[8], «органи, відповідальні за волевиявлення, провели вибори в цілому 

неупереджено та прозоро; однак деякі ухвалені рішення могли бути поза 

їхньою компетенцією» [40]. 

Прийоми ухилення в текстах дозволяють представникам ЄС вдаватися 

до різного трактування смислового навантаження, у разі потреби змінювати 

відтінки озвучених повідомлень, розширювати їх значення відповідно до 

ситуації. Звісно, у політичній комунікації можливість такого маневрування 

є вигідною для комуніканта, однак цей підхід аж ніяк не сприяє 
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вибудовуванню міцних і надійних партнерських відносин з іншими 

політичними суб’єктами. 

На відміну від заяв 2012 року, у заявах 2014 року простежується чіткий 

меседж з боку ЄС щодо вирішальної ролі самих українців, передусім тих, хто 

має стосунок до органів влади, у проведенні реформ та роботі, спрямованій 

на прискорення євроінтеграційного процесу. Спікери європейських 

інституцій наголошують на відповідальності громадян України надалі 

в розгортанні відносин з ЄС: «Усі українці мають сприйняти ці вибори 

як можливість для того, аби почати все з новими силами, та, визнаючи 

результати голосування, братися до роботи» (президент Європейської Ради 

Г. Ван Ромпей і президент Єврокомісії Ж. М. Баррозу) [177]. Водночас, 

європосадовці продовжують наголошувати на належності української нації 

до європейського простору, підкреслюючи спільність культурних 

і громадянських цінностей: «зцементувала європейську ідентичність 

України» [150], «наступний склад Європейського Парламенту 

продовжуватиме затято підтримувати Україну та її народ у їхньому 

європейському виборі» [40]. 

Характерно, що в текстах ЄС використовуються ускладнені 

синтаксичні конструкції в межах простого та складного речень: «Беремо до 

відома гарну попередню оцінку БДІПЛ/ОБСЄ про те, що вибори президента 

України характеризувалися високою явкою і чіткою рішучістю з боку влади 

провести справжні вибори відповідно до міжнародних зобов’язань і до 

основоположних свобод, незважаючи на вороже оточення та загрозу безпеки 

в двох східних регіонах країни» [150]. Вживання таких синтаксичних 

побудов обумовлено прагненням спікерів враховувати всі обставини, 

ситуації, які розглядаються, визначити мету, причини, підстави, умови, 

наслідки тощо й водночас звести всі елементи тексту в єдине ціле, підвести 

під узагальнене формулювання [93, с. 68]. 

Отже, в політичних заявах ЄС під час виборів 2014 року 

спостерігаються певні зміни порівняно з попередніми досліджуваними 



123 

 

періодами. Зокрема, тональність стосовно української влади стала 

позитивною, зникли технології «залякування» щодо українського 

політикуму,  «негативна аналогізація», «введення страшного еталона», 

з’явилася компліментарність, а подеколи загравання з представниками 

новообраних політичних сил.  Спікери Євросоюзу продовжують у меседжах 

тактику ухилення, багатозначні нашарування, розмитість й абстрактність 

смислів, стиль «м’якої» комунікації застосовується також стосовно ще 

одного політичного суб’єкта – російської влади. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Європейський Союз впливає на хід внутрішніх перетворень 

у країнах-кандидатах через застосування принципу «обумовленості», 

ключовим компонентом якого є офіційне декларування через медіа чітких 

критеріїв прогресу держави-партнера на шляху євроінтеграції. А тому 

повідомлення, озвучені представниками ЄС у медіа, є індикаторами 

характеру й ефективності політичного діалогу між Євросоюзом 

й українською владою. Зважаючи на стрімкий розвиток інформаційно-

комунікативних технологій і медіатизацію зовнішньої політики, роль 

політичних заяв у медіа в загальній системі публічної дипломатії й надалі 

зростатиме. 

2. Політичні заяви представників ЄС в українських медіа у контексті 

парламентських виборів 2012 року характеризуються «м’яким» стилем 

і гнучкістю у висловлюваннях. Спікери уникають властивих політичній мові 

технік: «приклеювання ярликів», провокаційних формулювань, звинувачень 

і висміювань, нищівної критики, однак часто вживають такі прийоми 

емоційного впливу, як «сяючі узагальнення», «політичні метафори», 

«трансфер емоцій», «емоційне підлаштування», «аналогізацію», «прийом 

негативного наслідку», «прийом проблеми–рішення». 

3. З огляду на погіршення стосунків між Україною і Європейським 

Союзом під час підготовки і проведення Вільнюського саміту 2013 року, 

спікери ЄС вдаються до більш жорсткого стилю заяв (критичні та осудливі 

експресиви та бехабітиви), однак водночас намагаються вплинути на рішення 

політичної верхівки, схилити до євроінтеграційного вибору, застосовуючи 

тактику активного зацікавлення проблемами України (емоційні 

й метафоричні декларативи) та засвідчуючи свої зобов’язання в їх вирішенні 

(комісиви). У цей період комунікація з владою стає більш уособленою: 

спікери ЄС намагаються розділяти за допомогою звернень меседжі до 

політиків і до українського народу. Головною вадою комунікативного 
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ресурсу ЄС залишаються мовні формули з розмитим, нечітким змістом, 

багатозначні й нелогічні висловлювання, а також надлишкова 

декларативність. 

4. Політичні заяви ЄС в українських медіа під час президентських 

і парламентських виборів 2014 року засвідчують зниження комунікативної 

активності, характеризуються нейтральною або позитивною тональністю, 

подеколи компліментарними висловлюваннями на адресу влади. Такий спад 

у коментуванні подій в Україні пов’язуємо з декларуванням новообраним 

президентом пріоритетності прозахідного зовнішнього курсу для України 

і з приходом у парламент проєвропейської конституційної більшості. 

Водночас представники ЄС продовжують тактику ухилення, використовуючи 

багатозначні фрази, емоційно забарвлені слова без конкретного змісту, 

безособові конструкції тощо, таким чином знижуючи авторитетність та 

ефективність комунікації. 

5. Загалом політичні заяви ЄС під час усіх трьох досліджуваних 

періодів характеризуються непослідовністю і протиріччям, формальною 

критикою української влади й суворістю реакції на негативні для 

євроінтеграції політичні рішення, браком послідовної стратегічної позиції – 

усе це сповільнює та перешкоджає розвитку європейського проекту 

в Україні.   
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РОЗДІЛ 4 

КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄС ДЛЯ ШИРОКОЇ 

ГРОМАДСЬКОСТІ В УКРАЇНІ 

 

4.1. Основні напрями комунікативної діяльності для широкої 

громадськості 

 

Стала підтримка українськими громадянами політичних ініціатив, 

пов’язаних з ЄС, напряму залежить від ефективності діалогу з ними, а саме 

перманентної та широкої інформаційної діяльності й дієвої дорадчої функції 

громадського сектору в ухваленні важливих політичних рішень. 

Впровадження дорадчої форми спілкування ЄС з громадянами в Україні 

є невід’ємною умовою створення зрілого, обізнаного та свідомого 

електорату. Особливо це важливо в умовах побутування численних міфів та 

фобій стосовно євроінтеграції в українському медіапросторі. 

Інформаційно-комунікативна діяльність Представництва ЄС, що 

розрахована на широку громадськість, представлена трьома напрямами 

залежно від каналу комунікації: 1) видавничо-електронний напрям; 

2) аудіовізуальний; 3) проектно-подієвий.  

Видавничо-електронний напрям охоплює: 

 публікацію друкованих медіа; 

 виготовлення рекламних друкованих матеріалів на підтримку 

інтеграції; 

 створення сайтів, блогів, електронних медіа; 

 ведення сторінок у соціальних мережах (Фейсбук, Твіттер). 

Широка видавнича діяльність характерна для початкових періодів 

комунікативної діяльності Представництва ЄС. За жанром найбільшу 

популярність мали довідники, навчальні посібники, брошури,  збірники 

нормативно-правових актів. Протягом 2000–2003 років було підготовлено 
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й видано українською мовою цілу низку книг з європейської тематики: 

«Служити Європі. Популярно про установи Європейського Союзу» [174], 

«Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції» [142], 

«Джерела Internet. Європейський Союз» [89], «Плідне співробітництво: огляд 

програми ЄС ТАСІС в Україні, Молдові та Білорусі» [140], «На шляху до 

громадянського суспільства» [100] тощо. Здебільшого тематична 

направленість цих видань пов’язана з інституційно-правовими аспектами 

життя Європейського Союзу: інтеграційні процеси в Європі, функціонування 

інституцій ЄС, аналіз європейського будівництва з цивілізаційної, історичної 

та політологічної перспектив, особливості впровадження двосторонніх планів 

дій для кожної з країн Східного партнерства, інформація про основні 

напрямки програм технічної допомоги ЄС. Характерно, що видання останніх 

років змінили формат, змістивши акцент зі складних для 

сприйняття правових тематик на питання більш популярні, загальнооглядові 

з простим і зрозумілим викладом, доступним кожному читачеві, зокрема 

в цьому напрямі Представництво реалізувало кілька важливих друкованих 

проектів, таких як брошури «Світовий гравець. Зовнішні зв'язки 

Європейського Союзу» [167], «Як працює Європейський Союз. Довідник 

інституцій ЄС» [221], «Ключові факти та цифри про Європу та європейців» 

[98], «ЄС–Україна: поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі» [66] 

тощо.  

Допоміжними заходами ЄС у видавничому напрямі були проекти 

центрів європейської інформації, які передбачали налагодження 

співробітництва з обласними бібліотеками й таким чином забезпечували 

вільний доступ до джерел інформації про ЄС широкого кола громадськості 

в Україні. Практична реалізація ініціативи включала не тільки надання 

бібліотекам інформаційних матеріалів, а й розробку практичного посібника 

для бібліотекарів щодо організації роботи із цими джерелами.  
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Однак, зважаючи на тенденцію зниження популярності публічних 

бібліотек серед українського населення, навряд їх можна вважати 

ефективним каналом комунікації з громадськістю. Наразі сучасні бібліотеки 

не спроможні повною мірою задовольнити потреби українців у цифровій 

інформації, водночас потреби в друкованій продукції поступово знижуються. 

Загальносвітові тенденції трансформації медіаспоживання, зміщення попиту 

споживачів від друкованого продукту до електронного спонукає 

Представництво ЄС переформатовувати свої періодичні видання (бюлетені, 

вісники) на електронні версії або ж узагалі припинити їх випуск: наприклад, 

«Євробюлетень», головний друкований орган Представництва, був закритий 

наприкінці 2012 року після 10-літньої історії виходу. Його контент замінила 

новинна стрічка на офіційному сайті місії. 

Електронний напрям інституцій, окрім цифрових копій друкованих 

медіа, включає також діяльність на постійній основі офіційних сайтів 

євроклубів (euroclubs.org.ua) та сайтів центрів європейської інформації 

(ukrcei.org). Якщо тематика видань Представництва переважно стосується 

політичних, економічних, соціальних подій і розрахована насамперед на 

професійну медійну аудиторію, то видання центрів європейської інформації 

та євроклубів орієнтуються на школярів та студентство конкретного регіону. 

На молодіжну аудиторію також розраховано ще два цифрові проекти: сайт 

«Громадянська освіта – Україна», присвячений участі школярів у шкільному 

самоврядуванні та портал проєвропейського громадянського суспільства 

«Європейський простір», створений за участі фонду «Відродження». 

Попри поступовий перехід комунікації ЄС у цифровий канал,  

охоплення нових медіа Представництвом, зокрема соціальних мереж, блогів 

та інших онлайн-сервісів, наразі можна охарактеризувати як факультативне. 

Присутність Представництва ЄС у соціальних мережах, що обмежується 

корпоративними сторінками в Фейсбук та Твіттері (нараховують лише до 

10 тис. і до 7 тис. підписувачів відповідно), розглядаємо як базові заходи 

в цьому напрямі. Задля більшої ефективності комунікацій він потребує 

http://www.euroclubs.org.ua/
http://ukrcei.org/
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тематичного й цільового розширення. Особливо це важливо з огляду на 

глобальний тренд зростання популярності нових медіа, який і передбачає 

присвоєння їм консолідуючої ролі в системі взаємодії традиційних медіа. Цей 

комунікативний канал уміщує необмежену кількість інформації та водночас 

надає можливість зручного та швидкого пошуку відповідно до 

інформаційного запиту користувача. Спеціально розроблені блоги 

Представництва ЄС, сторінки в соцмережах, інші онлайн-сервіси можуть 

стати центральними вузлами комунікації, які агрегуватимуть увесь медійний 

контент, створений інституціями Європейського Союзу.  

Аудіовізуальний напрям охоплює створення й поширення відео- та 

аудіороликів на євроінтеграційну тематику, підготовку телевізійних 

та радіопрограм для українських телеканалів і радіостанцій. Цей напрям 

у зв’язку з відсутністю в українському медіапросторі телерадіомовників ЄС 

тривалий час був найменш розвиненим. 

Одним з перших аудіовізуальних проектів був цикл із шести 

телевізійних публіцистичних сюжетів «Півкроку до мрії» (виробництво 

телеканалу «Інтер» та агентства «Профі», 2001), присвячений країнам–

кандидатам у члени ЄС та Східній Німеччині. Цінність цієї телепрограми 

полягала в тому, що героями сюжетів випусків стали прості громадяни 

держав-кандидатів, які на власному досвіді відчули позитивні й негативні 

моменти євроінтеграції, перспективи та складнощі нових можливостей. 

Недоліком проекту вважаємо пізній час телепоказу: в ефір програма 

виходила о 23:45. 

Пізніше, у 2004 році,  ідею аналітичного тележурналу було продовжено 

в програмі «WWW.Європа.Life» та серії документальних фільмів «Новий 

Старий Світ», які спочатку стартували на телеканалі СТБ, а згодом  

ретранслювалися в регіональній телемережі «Уніка ТБ» і столичних 

кабельних каналах. WWW.Європа.Life розповідала про найактуальніші в 

Європі теми – те, що впливає на життя європейців, про що пишуть медіа, що 
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обговорює громадськість, водночас у програмі «Новий Старий Світ» автори 

намагалися відобразити 50-літню історію європейського проекту [202]. 

У радіосфері відзначимо три основні проекти, здійснені за підтримки 

Представництва ЄС в Україні: цикл програм «Все про іпотеку» 2006 року на 

Першому загальнонаціональному каналі Українського Радіо (УР1), програми 

«Європа в серцях українців» 2009 року і «Чи знаєш ти Європу?» 2010 року на 

радіостанції «Наше радіо». Перший проект передбачав вісім 

десятихвилинних випусків про функціонування іпотечного кредитування 

в Україні, європейський досвід у цьому питанні та важливість міжнародної 

співпраці в регулюванні іпотечних відносин в Україні [59], другий включав 

три щоденні двохвилинні випуски на актуальні теми діяльності ЄС та його 

відносин з Україною (усього 255 випусків) і щонедільні ток-шоу 

з інтерактивним спілкуванням з глядачами (усього 26 випусків) [68, с. 11], 

третій полягав у проведенні конкурсу для учнів старших класів 

загальноосвітніх навчальних закладів за експертної і методичної підтримки 

євроклубу «Право і Захист» [104]. 

Усі згадані проекти як на телебаченні, так і на радіо, були нетривалими 

й малопов’язаними між собою. Здебільшого їх звучання чи трансляція в ефірі 

обмежувалася максимум кількома місяцями. Перший крос-платформенний 

проект Представництва, який об’єднав різні канали комунікації – 

телебачення, радіо, пресу та інтернет-ресурси – протягом тривалого періоду 

(5 років), стартував лише у 2009 році в межах ініціативи «Діяльність ЗМІ: 

поширення присутності ЄС у регіоні застосування Європейського 

інструменту сусідства й партнерства (ЄІСП)», спрямованої на забезпечення 

доступу населення та медіа Росії, Білорусі, України й Молдови до актуальних 

новин та інформації про ЄС [68, с. 11]. Протягом перших двох років 

передбачалося щотижневе транслювання теле- й радіопрограм («5 канал», 

«Наше радіо», «Ера»), щомісячна публікація статей у друкованих («Донбас» 

та «Рівне вечірнє») та інтернет-виданнях медіа («Українські новини»). 

З 2011 року проект реалізовується лише у форматі щотижневого 
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інформаційно-аналітичного телетижневика «Вікно в Європу»: ведучий разом 

з командою журналістів інформують глядачів про проекти Європейського 

Союзу в країні, досвід регіонів, набутий завдяки участі в цих проектах. 

Аудиторія проекту – українці молодшого та середнього віку від 18 до 

35 років.  

Ключовою подією в медійному світі за останнє двадцятиліття, яка 

відбулася за участі європейських інституцій, вважаємо запуск україномовної 

версії каналу Euronews 2011 року, яка охоплює прямі трансляції та сюжети 

про політичні, економічні, суспільні, культурні події в Європі та світі, 

діяльність органів влади ЄС, актуальні проблеми громадян ЄС. Важливо, що 

Україна стала першою країною, якій було надано право на виробництво 

локальних українських новин та їх трансляцію на регулярній основі в межах 

діяльності української версії Euronews [182].  

Проектно-подієвий напрям комунікації з українською громадськістю 

представлений такими заходами: 

 вуличні акції, флешмоби; 

 тренінги, семінари, презентації; 

 конкурси, творчі майстерні. 

Першими ініціативами в межах цього напряму ще на початку 2000-х 

років були Інформаційні дні Європи, які здебільшого проводяться у травні 

(9 травня – День Європи, який відзначається в ЄС з 1985 року). Відтоді такі 

заходи стали невід’ємним складником щорічних інформаційних програм 

Представництва, спрямованих на поширення знань про Європейський Союз 

серед населення України. Типовий інструментарій інформаційних днів 

включає в себе зустрічі представників ЄС з громадськістю, культурно-

мистецькі та освітні заходи, поширення рекламно-інформаційного матеріалу 

тощо. З кожним роком формат цих днів еволюціонує, змінюючи акценти 

в тематиці, цільовій аудиторії, комунікативних засобах, термінах проведення. 

Наприклад, у 2005 році Представництво Європейського Союзу запровадило 

інформаційні дні в районних школах України [86] (Дніпропетровська, 
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Полтавська, Київська, Житомирська, Рівненська, Донецька, Тернопільська 

та Івано-Франківська області), метою яких стало донесення знань про ЄС, 

насамперед до учнів, які проживають у сільській місцевості, за допомогою 

таких інструментів, як тематичні уроки, вікторини, конкурси малюнків, 

європейського танцю, читань європейської поезії тощо. 

Інформаційні дні можуть проходити в межах певної креативної 

концепції, як наприклад «Європейська весна» 2004 року, що, хоч і звужувало 

тематичну спрямованість заходу, однак не змінювало сам формат 

проведення – громадські акції на вулицях міст, демонстрація документальних 

фiльмiв, відкриття нових iнформацiйних центрів. 

З 2007 року альтернативою святкування днів Європи став щорічний 

проект Представництва і Фундації регіональних ініціатив під назвою 

«Євроавтобус: креативні громади на шляху до ЄС» [149], за задумом якого 

молодь з різних країн Євросоюзу та України подорожує українськими 

селищами та містечками. У кожному населеному пункті євроавтобус 

перебуває два дні, проводячи тренінги, семінари та неформальні дискусії. 

Тематика «Євроавтобуса» варіюється з кожним роком: від святкування Дня 

Європи в Каневі з козацькою кашею біля підніжжя Тарасової гори (2012 рік) 

до класичних семінарів з пояснення важливості підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС (2014 рік).  

Задля створення спільноти опініон-лідерів серед українських студентів 

і випускників університетів Представництво ЄС започаткувало проведення 

Школи Європейських студій в Україні [155], покликаної надати молодій 

аудиторії глибші й ширші знання про Європейський Союз. Передбачалося, 

що після школи учасники продовжуватимуть спілкування й обмін досвідом, 

а також виконуватимуть роль експертів у своєму професійному середовищі. 

Якісним елементом у розвитку інформаційно-комунікативної 

діяльності Представництва серед населення України вважаємо кампанію 

2013–2014 років «Будуємо Європу в Україні», в основу якої було покладено 

культуру як ефективний інструмент просування європейських цінностей 
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і роз’яснення важливості підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС. У п’яти із двадцяти заходах кампанії протягом вересня 2013 року – 

квітня 2014 року основні комунікативні меседжі доносилися через 

різноманітні перфоменси. Наприклад, у Миколаєві вуличний театральний 

виступ «Європа на твоїй вулиці» мав на меті проілюструвати, що 

в реформуванні країни важлива не лише допомога ЄС, а й зусилля самих 

українців: під час дійства актори взаємодіяли з глядачами, в образній формі 

демонструючи підтримку Україні [10, с. 9].  Вулична акція в Білій Церкві 

«Уяви європейську Україну, вона стартує тут!» запропонувала кожному 

відвідувачу написати чи зобразити своє бачення «європейської України» на 

стіні бажань [146, с. 10]. У Луцьку під час музичного флешмобу «Звуки 

радості: гімн Європи–України» мешканці міста заспівали слова гімну 

України під мелодію гімну Євросоюзу в супроводі симфонічного оркестру 

[145]. Танцювальний флешмоб «У ритмі Європи» в Тернополі об’єднав 

людей у символічному танку для демонстрації важливості злагоджених 

і спільних зусиль і кроків на шляху до підписання Угоди про асоціацію з ЄС 

[206]. А на вуличній фотовиставці «Євросушка» в Одесі [148] одеситам 

та гостям міста запропонували приносити для обміну фото, які передають 

спорідненість і самобутність країн Європи з метою продемонструвати 

схожість європейської та української ідентичності, цінностей. Завдяки 

проекту «Будуємо Європу в Україні» вперше в комунікації ЄС яскраво 

звучать недекларативні меседжі про вагому роль громадян України 

у зближенні з Європою. Інтеграція розглядається не як «гуманітарна 

допомога» Україні, а як спільна кропітка праця обох сторін. 

У 2014 році Представництво ЄС продовжує активно використовувати 

засоби культури в проектах медіаосвіти, зокрема кіномистецтва. З початком 

начального року в школах та вишах на постійній основі розпочали 

працювати кіноклуби з прав людини Docudays UA. Головна мета проекту – 

допомогти молоді усвідомлено вибирати необхідну інформацію й виробляти 

«інформаційний імунітет» у насиченому медійному просторі [154]. Водночас 
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тенденція  мультиплатформеності надалі була втілена в інформаційній 

кампанії «Сильніші разом», яка як основний компонент передбачала живе 

спілкування експертів з громадянами через конференції, дискусії, вуличні 

акції [194] і відрізнялася від попередніх тим, що вперше мала широку 

підтримку в онлайн-каналі: окрема сторінка в соціальній мережі Фейсбук 

та спеціально розроблений сайт strongertogether.org.ua. Сучасні тенденції 

медіаспоживання вимагають від публічної дипломатії ЄС динамічної 

діяльності в мережі, що, однак, не є легким завданням. Як і в будь-якій інший 

країні, українці використовують Інтернет переважно для розваг 

і спілкування. «Щоб залучити їх до політично-орієнтованої дискусії 

з приводу європейських цінностей і переваг європейської інтеграції, повинен 

бути розроблений творчий підхід» [248]. За допомогою мережі споживач 

завжди може висловити свої думки через будь-який мультимедійний контент 

(текст, зображення, відео, звук, колаж тощо). І ця гарантія реалізації 

креативної функції особистості через письменство, образотворче мистецтво 

кінопродукування в онлайн-просторі [32, с. 17] може допомогти знайти 

шляхи, як привернути увагу користувачів до політичної інформації в мережі. 

Невід’ємними частинами кожного з трьох напрямів є аналітичний і 

моніторинговий компоненти. Вони становлять основу, вихідну точку для 

розроблення структури, періодизації та змістового наповнення будь-якої 

комунікативної стратегії. Доказом цього твердження може послугувати 

приклад з рекламною кампанією, підготовленою ЄС на початку 2013 року з 

метою інформування громадськості про важливість підписання Угоди про 

асоціацію. Хоч у ЄС розуміли суперечливі політичні події в Україні на тлі 

очевидного тиску Росії, все ж не було «чіткого усвідомлення наявності 

сепаратистських рухів та такої сильної поляризації суспільства. Рішення не 

підписувати Угоду та всі наступні події в Україні повинні спонукати ЄС до 

переоцінки змісту і методів комунікації» [254]. Без окреслення та 

усвідомлення настроїв аудиторії, рефлексій щодо сприйняття ЄС, рівня 

обізнаності комунікаторів, стереотипів та інформаційних бар’єрів неможлива 
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подальша комунікація. При цьому моніторинг та аналітика також повинні 

здійснюватися на основі поділу аудиторії на цільові групи з індивідуальним 

набором завдань, положень, запитань та методик. Головними інструментами 

діяльності в цьому секторі, які не потребують великих фінансових та 

людських ресурсів, можуть бути різноманітні онлайн-сервіси: форми для 

опитування, лічильники на сайтах, які вимірюють відвідуваність, 

медіаповедінку користувачів, їхні вподобання щодо контенту та інших даних.  

Отже, більшість заходів Представництва в межах комунікативної 

діяльності з громадськістю базується на інформаційно-просвітницькому 

складнику: тренінг, семінар, книги та брошури, круглі столи, інформаційні 

сюжети на теле- й радіомовниках тощо. Лише в кількох проектах, 

здебільшого останніх років, інформація про ЄС доноситься через 

розважальний формат. Схильні вважати, що останній підхід доцільно частіше 

використовувати в заходах інституцій ЄС, оскільки він більш наочно й 

ефективно доносить до реципієнта цінності ЄС. Тяжіння до чуттєвої 

емоційної комунікації зумовлене загальною тенденцією переходу в 

медіаспоживанні від інформування до інфотейменту (розваг новинами). 

Зважаючи на великі обсяги інформації, які щодня припадають на кожну 

людину в сучасному світі, а також на інтенсивний інформаційний шум, 

споживачі медіа підсвідомо обирають більш легку та веселу форму для 

сприйняття повідомлень. Цю особливість раціонально використовувати 

також і в політичній комунікації, яка за контентом часто є складною для 

усвідомлення. Формат інфотейменту сприяє створенню гарного настрою, 

набуттю впевненості, викликає почуття громадської солідарності, бажання 

брати участь у політичному житті. Загалом комунікативну діяльність 

Представництва ЄС серед широкої громадськості за форматом здійснення 

можна охарактеризувати як періодичну за всіма напрямами, оскільки вона 

розрахована не на постійне і нерозривне функціонування протягом тривалого 

періоду, а на більш-менш короткочасні періоди в межах невеликих проектів, 

які за своєю суттю є завершеними й мало пов’язаними один з одним.  
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4.2. Комунікація ЄС із громадськістю через задоволення 

інформаційних потреб цільових груп 

 

Попри значну кількість різноманітних комунікативних проектів для 

широкої громадськості, що їх здійснюють інституції ЄС в Україні, загальний 

рівень поінформованості громадян залишається низьким. Він не є достатнім 

особливо з огляду на перспективу поглиблення інтеграції з ЄС через 

укладання Угоди про асоціацію, що передбачає створення поглибленої та 

всеосяжної Зони вільної торгівлі з ЄС і проведення широкої адаптації 

законодавства, політики та відповідних реформ в Україні, що матимуть 

вплив на життя всіх громадян, з одного боку; а з іншого – беручи до уваги 

активний розвиток альтернативних євразійських інтеграційних процесів на 

пострадянському просторі [90]. 

Комунікативна діяльність Представництва ЄС ведеться в Україні без 

урахування регіональних особливостей та неоднорідності аудиторії. Поточне 

інформування здебільшого здійснюється для «загального реципієнта» – 

українця, хоча інформація щодо євроінтеграції, яка б зацікавила студента, 

бізнесмена, державного службовця, фермера, може істотно відрізнятися за 

контентним наповненням, розстановкою акцентів, стилем подання, 

тематикою. Такий медіапродукт без конкретної цільової адреси має ризик не 

досягти й не задовольнити інформаційну потребу жодної з аудиторій. 

Українська аудиторія характеризується широким ідейно-ціннісним 

різноманіттям, яке спричинене історичними умовами, мовною і конфесійною 

гетерогенністю, відсутністю єдиного інформаційного простору, істотними 

відмінностями в політичній культурі й зовнішньополітичній орієнтації між 

регіонами, розбіжностями в соціально-економічному становищі. Головне 

комунікативне завдання ЄС серед громадськості – не лише донести 

конкретну інформацію, а забезпечити адекватною інформацією ту чи іншу 

цільову аудиторію. Дуже важливо комунікувати з нею, підштовхувати до 

діалогу, дискусії, викликати рефлексії на надані факти. З огляду на величезну 
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розмаїтість української аудиторії, зокрема внаслідок соціально-

демографічних показників, регіону проживання, ціннісних орієнтирів, мовної 

традиції, релігійної належності, комунікативна стратегія ЄС в Україні має 

вибудовуватися з урахування потреб та інтересів різних груп її населення. 

Такий підхід лягає в основу інтегрованих піар-комунікацій, які найкраще 

сприяють зміцненню репутації й позитивного іміджу суб’єкта, оскільки 

поєднують у собі переваги всіх технологій роботи із конкретними 

аудиторіями. З огляду на це, ми пропонуємо концепцію цільових груп, 

відповідно до інформаційних потреб яких має вестися комунікація. 

Зазначимо, що такий підхід раніше розглядався науковцями лише в межах 

окремих інформаційних кампаній ЄС: наприклад, комунікативна програма 

щодо державних закупівель передбачала такі ключові аудиторії, як 

бенефіціари (Міністерство економічного розвитку і торгівлі),  органи 

державної влади, громадські організації, бізнес-спільноти, парламентарії 

[227], водночас комунікативна стратегія щодо Угоди про асоціацію включала 

такі групи, як широка громадськість, молодь, ділові кола, посадовці та 

політики, медіа, громадянське суспільство [198]. Однак комплексної 

диференціації аудиторії в межах загальної комунікативної стратегії ЄС 

в Україні не проводилося.  

Запропоновані нами ЦГ визначено та структуровано на основі 

експертного опитування журналістів, а також згідно з головними 

секторальними сферами модернізації, представленими в Угоді про асоціацію 

України з ЄС. Концепція ЦГ базується на критерії освітньо-професійних 

інтересів, який передбачає поділ населення відповідно до його належності до 

певного професійного кола, що визначає основні тематичні зацікавлення 

особи в житті. Відповідно виділено такі базові ЦГ: 1) студенти; 2) підприємці 

малого та середнього бізнесу, ділові кола; 3) підприємці великого бізнесу; 

4) працівники агропромислового комплексу; 5) науковці та працівники сфери 

освіти; 6) пенсіонери; 7) працівники медичної сфери; 8) військовослужбовці 

та правоохоронці; 9) державні службовці; 10) діячі культури та мистецтва. 
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Класифікуючи українську аудиторію, усвідомлюємо, що деякі з груп 

можуть перебувати у відношенні перехрещення. У такому разі належність 

аудиторії до тієї чи іншої ЦГ відбувається з урахуванням її домінантних 

ознак. Сукупність ЦГ є комунікативною матрицею, в якій кожна група 

представлена тематичним ядром (головний тематичний), допоміжною 

тематикою, основним комунікативним меседжем, каналом і форматом 

комунікації. 

Студенти – це наймолодша група, в якій підтримка європейської 

інтеграції перебуває на найвищому рівні порівняно з іншими ЦГ, а підтримка 

альтернативних євразійських проектів – на найнижчому [180]. Аудиторія, 

потенційно сприятлива до інтенсивного поглинання інформації, часто задіяна 

в громадському секторі. Головне завдання в комунікації полягає 

в постійному систематичному інформуванні про відповідні тематичні 

зацікавлення з метою утримання в групі високого рівня підтримки. 

Тематичне ядро – освітня сфера та інтеграція в європейський освітній 

простір, а саме: фінансова підтримка для навчання в ЄС, визнання 

академічної кваліфікації в багатьох країнах ЄС, студентські обміни, зокрема 

програма Erasmus Mundus, партнерство між університетами України та ЄС, 

страхування під час навчання в ЄС, стажування в інституціях ЄС, гранти на 

наукові дослідження, волонтерська робота, основні кроки для створення 

свого волонтерського проекту, навчальні візи, наукові конференції та 

семінари, європейські клуби. 

Допоміжна тематика – певний пакет соціальної та бізнес-інформації. 

Закінчивши університет, перші нагальні потреби, з якими зіткнеться 

студент – це адаптація в професійному та соціальному середовищі. Тож, 

пріоритетність тем для нього вибудовуємо так: соціальні програми 

з працевлаштування молоді, післядипломний професійний розвиток, успішні 

стартапи, умови для заснування власного бізнесу, молодіжні кредити та 

банківські програми, молодіжні асоціації. Третій напрям тематики – 
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культурно-розважальний: молодіжні фестивалі, туризм, арт-проекти, 

концерти, виставки тощо. 

Основний комунікативний меседж: 

 пізнавай більше про ЄС, чим більше знань, тим більше можливостей 

у житті; 

 якісна освіта, прозорий бізнес, стабільний розвиток, свобода 

пересування, передові технологічні можливості – усе це можливо 

в європейському просторі; 

 розповідай про нові можливості друзям, ділися з однолітками, 

долучайся до амбітних, цілеспрямованих, прогресивних і вільних. 

Канал і формат комунікації: музичні радіостанції (гість у студії, 

конкурси, вікторини), лайфстайл онлайн-портали (кейси про молодіжні 

стартапи, інтерактивні онлайн-додатки), студентські медіа (статті, репортажі, 

онлайн-конференції), глянцеві видання (модні рубрики, туристичні 

замальовки), соціальні мережі (тематичні сторінки про навчання, стажування, 

культуру у Фейсбук, Твіттері, фанові вірусні «меми» на різноманітну 

тематику), мобільні додатки (туристичні путівники, онлайн-плеєри 

з європейською музикою, афіші культурних заходів, пов’язаних з ЄС), 

організація заходів (флешмоби, майстерні, круглі столи). 

Підприємці малого та середнього бізнесу, ділові кола – ЦГ, яка 

перебуває в пошуках ефективної моделі ведення власного бізнесу 

в українських реаліях, досконалого законодавства, широких можливостей для 

підприємництва. ЦГ важливо поінформувати про механізми, терміни, ризики 

реформ, зону вільної торгівлі. За умови релевантного інформування групи 

вона може стати передовим ретранслятором економічних цінностей 

Європейського Союзу.  

Тематичне ядро – правові реформи за зразком ЄС, що мають 

підтримати розвиток малих і середніх підприємств; доступ підприємств до 

фінансування, державних закупівель; співпраця між трьома організаціями, 

що представляють бізнес ЄС (Асоціація торговельно-промислових палат 
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Європи, Business Europe та EUAPME); розвиток підприємництва серед жінок; 

екологічне господарство; зміцнення можливостей малих і середніх 

підприємств у сфері аудиту та звітування для полегшення їхнього доступу до 

фінансування; бізнес-конкуренція. 

Допоміжна тематика – макроекономічні матеріали, які мають прямий 

вплив на малий та середній бізнес: єдиний економічний ринок, монетарна 

політика, бюджетні реформи, антимонопольне законодавство, зростання ВВП 

тощо. 

Основний комунікативний меседж: 

 ЄС виконує роль адвоката малого та середнього бізнесу; доказ 

цьому – численні програми підтримки та розвитку підприємництва 

в Україні, які налічують уже десятки мільйонів євро; 

 долучайся до економічних цінностей ЄС і просувай їх в Україні. 

Канал і формат комунікації: теленовини (ознайомчі сюжети, 

репортажі), ранкові телепрограми (міні-інтерв’ю, коментування подій), talk-

радіо (гість у студії), суспільно-політичні та бізнес-портали (новини, 

інтерв’ю, аналітичні статті, інфографіка, стрімінг з бізнес-заходів), глянцеві 

видання (історії з життя, бізнес-кейси успішних підприємців), організація 

заходів (тематичні клуби для середнього бізнесу), соціальні мережі 

(тематичні бізнес-сторінки в Фейсбук). 

Підприємці великого бізнесу. Незважаючи на ключову роль великого 

бізнесу в економіці країни – великий капітал визначає рівень науково-

технічного й промислового потенціалу держави, відповідає за більшу 

частину надходжень до державного бюджету, – цьому сектору також 

властива низка проблемних аспектів, які мають напрацьовані шляхи 

вирішення в країнах ЄС. Серед основних проблем великого бізнесу України 

можна виділити відсутність соціального впливу компаній, неналагодженість 

контактів між бізнес-структурами та наукомісткими галузями [132, с. 21].  

Тематичне ядро – необхідність розмежування бізнесу й політики, 

перехід до новітніх, більш ефективних і продуктивних бізнес-моделей, 



141 

 

долучення великого бізнесу до сфери інноватики та технічних розробок, 

боротьба з корупцією в бізнесі, приваблення нових інвесторів в Україну та 

збільшення терміну їхнього перебування, перетворення населення в дієвих 

інвесторів – власників корпоративних прав, налагодження інтеграційних 

схем між великим, малим і середнім бізнесом з метою зміцнення економіки 

в цілому. 

Допоміжна тематика – макроекономічна інформація в розгорненому 

форматі, енергетична незалежність країни завдяки інтеграції українського 

енергетичного ринку в ЄС, членству в Європейському енергетичному 

співтоваристві, впровадженню енергоощадних технологій та альтернативної 

енергетики на підприємствах. 

Основний комунікативний меседж: 

 євроінтеграція дозволить поглибити технологізацію 

та інноваційність великого бізнесу, вивести на ринок нові товари 

та послуги, релевантні сучасним потребам споживача; 

 ЄС – адвокат інтересів бізнесу в суспільстві. 

Канал і формат комунікації: фінансова та юридична преса й портали 

(аналітика, інтерв’ю), організація заходів (бізнес-форуми, галузеві 

конференції), адресна розсилка. 

Працівники агропромислового комплексу – ЦГ, яка має всі 

перспективи перетворитися на локомотив української економіки, 

а українське село завдяки природному багатству – на високодохідні 

господарства. Однак цьому заважає відсутність усталеної аграрної політики, 

зруйнована сільськогосподарська інфраструктура, монополізація ринку зерна 

тощо. Попри менш сприятливі природні умови, фермери країн ЄС, зокрема 

сусідньої Польщі, мають значно більшу підтримку держави й політичну вагу, 

аніж українські колеги. Усі ці факти – потенційно ефективні меседжі для 

українських аграріїв. Успішні фермери можуть виконувати роль 

опінієтворчих лідерів у сільській місцевості, маючи статус головних 

працедавців та інвесторів у тих чи інших населених пунктах. Тут працює 
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ефект «сарафанного» маркетингу, коли інформація доставляється завдяки 

усному спілкуванню в сільських громадах.  

Тематичне ядро – великий ринок ЄС для збуту продукції; застосування 

інноваційних технологій виробництва; реалізація інвестиційних проектів ЄС 

з придбанням сільськогосподарської техніки; долучення господарств до 

глобальних інформаційних, телекомунікативних й обчислювальних ресурсів; 

передовий досвід ЄС у зеленому туризмі, перспективи для України; 

можливість участі в передових сільськогосподарських заходах – виставки, 

ярмарки, аукціони; збільшення обсягів прямих інвестицій фермерських 

підприємств за рахунок позик; досвід виробництва екологічно чистої 

продукції; фінансова підтримка наукових досліджень; розвиток добровільних 

об’єднань фермерських господарств; система маркування європейських 

регіональних і традиційних продуктів. 

Допоміжна тематика – наукові розробки, інноваційні рішення 

в агропромисловому комплексі, застосовувані в країнах ЄС для економії 

трудових та енергетичних ресурсів. 

Основний комунікативний меседж: 

 ЄС для українських аграріїв – це нові ринки, привілейовані права як 

для важливого сектору економіки, фінансування, технічні інновації, 

екологічне виробництво; 

 визнання Європою безпеки й якості української продукції може 

стати одним з основних критеріїв для її просування на інші ринки, 

передусім Близького й Далекого Сходу, де ринок значно перевищує 

європейський. 

Канал і формат комунікації: аграрна преса (аналітичні статті, інтерв’ю, 

бізнес-кейси, лайкові історії, рубрики «Зроблено в ЄС», еко-огляди), бізнес-

преса й портали (аналітичні статті, новини), теленовини (ознайомчі сюжети, 

репортажі). 

Науковці та працівники сфери освіти – ЦГ, яка є однією з найбільш 

привілейованих в ЄС і найбільш обділеною увагою з боку держави в Україні.  
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Освітньо-науковий комплекс України характеризується матеріально-

технічною відсталістю, низькою оплатою праці, падінням престижу 

працівника освіти, ізольованістю від світового наукового простору.  

Тематичне ядро в комунікації з ЦГ – вихід на європейський стандарт 

оцінювання робочої сили та підвищення доходу працівників сектору; 

позиціювання галузі як передової у ХХІ ст., інформування щодо розвитку 

стратегічно важливої економіки знань в ЄС; інформування щодо програм 

обміну викладацького складу в межах програми «Темпус», «Молодь в дії», 

«Еразмус Мундус», «Марі Кюрі».  

Допоміжна тематика – з огляду на високу потребу в культурній 

інформації серед інтелігенції, як допоміжну тематику доцільно використати 

мистецьку, туристичну, літературну, медійну.  

Основний комунікативний меседж: 

 політика, яку сповідує ЄС у сфері освіти та науки, стане поштовхом 

для формування в Україні якісно нового наукового середовища; 

 передові умови та технології для роботи, висока оплата праці, новітні 

майданчики для наукових дискусій; 

 формування відповідальності й бажання у викладача просувати ідею 

європейського проекту серед студентів. 

Канал і формат комунікації: університетська електронна розсилка 

(новини, інфографіка, інформаційні довідки), освітні портали, студентські 

медіа, суспільно-політичні медіа (аналітичні статті, інтерв’ю, репортажі), 

загальнонаціональні телеканали (документалістика), організація подій 

(освітні форуми, конференції, круглі столи),  

Пенсіонери – одна з найскладніших ЦГ для комунікації, адже саме 

серед людей 60+ найменший відсоток прихильників вступу до ЄС (30,4 %; 

станом на травень 2013 року) [180], що зумовлено консервативним 

мисленням і неприйняттям кардинальних змін. Євроскептицизм – поширене 

явище серед літніх людей, які є так званим «радянським поколінням», котре 

ностальгує за соціалістичною системою та політикою соціального 
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забезпечення радянської епохи [84, с. 69]. Водночас пенсіонери є однією 

з найчисленніших (що станом на 2013 рік кількість осіб старше 65 років 

становила 15,7 % [25]) і найактивніших груп громадянського суспільства 

[131], підтримка якої надзвичайно важлива для євроінтеграції. 

Тематичне ядро – спрямоване на інформування про «соціальний 

пакет», який отримують пенсіонери ЄС і який дозволяє їм відчувати себе 

захищено й комфортно: ринкова система пенсійного забезпечення, 

прив’язана до доходів населення, а не до віку та стажу; поліпшене 

харчування та медичне обслуговування; захист від злочинності та фізичного 

насильства; відчуття задоволення дозвіллям.  

Допоміжна тематика – різноманітні можливості зайнятості на пенсії, 

історії з життя активних літніх людей з ЄС, які подорожують, займаються 

благодійною, культурною діяльністю; освіта для пенсіонерів. 

Основний комунікативний меседж: комфортна, економічно та 

соціально захищена старість. 

Канал і формат комунікації: суспільно-політична загальнонаціональна 

й регіональна преса (статті, інтерв’ю), теленовини, суспільно-розважальні 

телешоу (інтерв’ю, репортажі, дискусії в студії), кулінарні програми 

(рубрики європейської кухні). 

Працівники медичної сфери. Ця група дуже схожа на працівників 

сфери освіти – кадри державного сектору, недооцінені щодо оплати праці та 

з точки зору іміджу професії в суспільстві, натомість у Євросоюзі сфера 

охорони здоров’я належить до однієї з найбільш оплачуваних і престижних 

галузей. 

Тематичне ядро – зростання доходу медичних працівників, поліпшення 

умов праці, технічне переоснащення медичних апаратів, взаємне визнання 

дипломів лікарів, медичних сестер, молодшого персоналу, фармацевтів у всіх 

країнах ЄС, широкі можливості професійного зростання завдяки 

європейським програмам стажування, розв’язання проблеми зайнятості 

в галузі. 
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Допоміжна тематика – соціальне й пенсійне забезпечення, новини 

культури та науки, туристичні матеріали. 

Основний комунікативний меседж: система охорони здоров’я – одна 

з ключових для ЄС, який дбає про якість кадрів та їхню високу мотивацію до 

професійного й фінансового зростання. 

Канал і формат комунікації: медична преса й портали, блоги (статті, 

інтерв’ю), суспільно-політичні медіа (новини), медичні телепрограми, 

(дискусії в студії), електронна розсилка (новини, інфографіка). 

Військовослужбовці та правоохоронці. ЦГ характеризується 

укоріненою корупцією, психологічними проблемами, пов’язаними 

з невисоким рівнем життя та негативним іміджем у суспільстві, професійним 

відставанням унаслідок застарілого оснащення та озброєння, відсутністю 

інновацій у військовій науці.  

Тематичне ядро будується навколо двох векторів: перший ґрунтується 

на всебічному задоволенні потреб українського військовослужбовця – 

високий темп бойової підготовки, забезпечення службовим житлом, належна 

грошова оплата праці й соціальний пакет, соціальна адаптація після 

відставки, інтелектуалізація армії; другий – на розвінчанні міфу стосовно 

того, що вступ України до ЄС призведе до використання української армії 

в «чужих» конфліктах  [92, с. 254].  

Допоміжна тематика – наукові військові розробки, новини авто- та 

авіабудівництва, програми психологічної адаптації тощо. 

Основний комунікативний меседж: 

 українська армія і правоохоронна система потребують докорінного 

реформування, допомогти здійснити яке може співпраця 

з європейськими колегами; 

 ЄС надає військовослужбовцю захист його засадничих людських 

прав і свобод; 

 Збройні сили України можуть бути використані іншими країнами 

ЄС лише на запрошення і за згодою української сторони.  
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Канал і формат комунікації: інформаційні портали (новини, 

коментарі), спеціалізована преса (інтерв’ю, аналітичні статті, статті-історії 

з життя), організація заходів (конференції, форуми), іміджева зовнішня 

й телереклама, буклети. 

Державні службовці. Надзвичайно важлива ЦГ у системі європейської 

інтеграції, адже саме реформування державного управління є першоосновою 

перетворень, якими має супроводжуватися вступ до ЄС. Характеризується 

низьким професійним рівнем співробітників, низькою оплатою праці, 

бюрократичністю системи, великою плинністю кадрів та корупцією. 

Тематичне ядро – використання інструментів інституційної розбудови 

ЄС (Twinning, TAIEX), урегулювання конфлікту інтересів та запобігання 

корупції, запровадження корпоративної культури, електронне врядування, 

професійний розвиток персоналу, успішні приклади реформ в інших країнах 

ЄС.  

Допоміжна тематика – секторальне співробітництво в різних сферах: 

розвиток промисловості, малих і середніх підприємств; енергетика, 

удосконалення системи соціального захисту, транспорт, екологія, освіта, 

культура тощо. 

Основний комунікативний меседж: 

 державний службовець в ЄС – це престижність професії; 

 державний сектор в ЄС характеризується високою соціальною та 

матеріальною мотивацією працівників, інноваційністю  роботи, 

соціальною захищеністю. 

Канал і формат комунікації: інформаційні й суспільно-політичні 

онлайн-портали, теленовини (новини, коментарі, інтерв’ю), організація 

заходів (освітні тренінги, конференції, майстерні), внутрішньокорпоративні 

видання, буклети, брошури, вірусні ролики в соціальних мережах, мобільні 

додатки (онлайн-щоденники, програми для тайм-менеджменту). 

Діячі культури та мистецтва – ЦГ, для якої, на наш погляд, 

особливо близькою є цінності та філософія ЄС, яка проповідує свободу слова 
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й вираження власних громадянських поглядів, особистості, творчості 

й мистецтва. Задля просування комунікації у групі вважаємо ефективним 

залучення до дискусії європейських митців та інтелектуалів.  

Тематичне ядро – ефективність культурної політики в ЄС, інвестиційні 

програми у сфері культури та мистецтва, законодавство щодо охорони 

пам’яток культури та історії, проекти щодо модернізації української 

культури в потужний сектор економіки, популяризація української культури 

в країнах ЄС, доступ до міжнародних освітніх програм за кордоном.  

Допоміжна тематика – культура як засіб зняття міжетнічної напруги. 

Основний комунікативний меседж: виведення української культури та 

мистецтва із зубожіння, забезпечення роботою та гідною оплатою праці 

представників галузі, піднесення їхнього соціального статусу. 

Канал і формат комунікації: лайфстайл онлайн-портали, мистецькі 

портали (інфографіка, репортажі, інтерв’ю, кінощоденники), соціальні 

мережі (вірусні відеоролики, стрімінг зі світових виставок, заходів), цифрові 

проекти (онлайн-галереї, онлайн-музеї, конкурси, цитати, висловлювання 

відомих європейських лідерів), мобільні додатки (афіша культурних заходів, 

онлайн-плеєри з європейською музикою). 

Головне комунікативне завдання в межах усієї системи цільових груп – 

створити природний взаємозв’язок між ними, таким чином об’єднуючи 

українське суспільство навколо ідеї європейської інтеграції. Ці групи не 

існують окремо одна від одної, а перебувають у стані перехрещування 

аудиторій: наприклад, студент може бути одночасно підприємцем, 

а підприємець – одночасно лікарем. Водночас працівники сфери освіти 

співіснують в одному просторі зі студентами, а підприємці агропромислового 

комплексу – із жителями сільської місцевості. Тому інформація має бути 

подана так, щоб спровокувати міжгрупову дискусію, використати інструмент 

WOM (world of mouth marketing), в основі якого принцип «сарафанного 

радіо», й «лідерів думок» – викладач – для студента, фермер – для селянина, 

підприємець великого бізнесу – для підприємця середнього бізнесу. 
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4.3. Індикатори позитивних і негативних тенденцій у просуванні 

євроінтеграції (на прикладі гасел Євромайдану й Антимайдану) 

 

Для ефективного подальшого просування ідеї євроінтеграції серед 

широкої громадськості дуже важливо вибудувати комунікативну матрицю не 

тільки з урахуванням цільових груп, але й правильними ключовими 

меседжами з точки зору європрихильників і євроскептиків. З’ясування 

основних настроїв, які переважають у суспільстві, доцільно досліджувати під 

час різних публічних заходів: громадських зібрань, протестних акцій, 

вуличних маніфестів, адже їхній комунікативний ресурс повною мірою 

відображає істинне сприйняття громадянами тих чи інших явищ, подій. Щоб 

зрозуміти, які асоціації серед українського народу викликає ЄС, як вони 

ставляться до євроінтеграції, які європейські цінності їх приваблюють 

найбільше, надзвичайно важливо дослідити комунікативне наповнення 

проєвропейського народного руху 2013 року, який отримав назву 

Євромайдан.  

Євромайдан став унікальним прецедентом, коли прості громадяни, а не 

політичні сили були промоносіями європейських ідей та цінностей. Кількість 

осіб, які взяли участь у протестних акціях (24 листопада – близько 100 тис. 

осіб [239], а вже 1 грудня в Києві ця цифра зросла до 500 тис. осіб) [50], 

свідчить про те, що Євромайдан дав потужний інформаційний поштовх 

в Україні та зумів об’єднати українців навколо ідеї євроінтеграції. 

Євромайдан, побудований на загальносуспільних та 

загальнонаціональних цінностях, оформився в популярний політичний бренд 

в Україні, став позитивним символом ЄС, ототожнивши Спільноту 

з демократичними змінами й ефективними реформами. Політичний бренд 

країни чи союзу країн розглядаємо як «сукупність емоційних і раціональних 

уявлень, що є результатом зіставлення всіх ознак суб’єкта, власного досвіду 

й чуток, що впливають на створення певного образу» [129, с. 222]. При 

згадуванні назви держави чи спільноти відразу ж виникає ціла низка 



149 

 

асоціацій стосовно його бренду [129, с. 221]. Євромайдан став певним 

набором позитивно заряджених якостей, які приховуються за символами, 

а відтак – і частиною бренду України.  

Під час Євромайдану важливу роль у координації й організації 

протестувальників відіграли соціальні мережі, вони стали основним каналом 

комунікації й головним промомайданчиком Європейського Союзу. За 

твердженням новинної служби BBC, уперше слово «Євромайдан» 

використали 21 листопада в соціальній мережі: відразу хештег #євромайдан 

потрапив у тренди Твіттера, а протягом наступної доби його запостили понад 

21 тис. разів, коли акції вже поширилися по всій Україні, зокрема 

в Донецьку, Івано-Франківську, Луцьку, Ужгороді, Львові. Поява цього 

вірусного поняття – це заслуга, насамперед, цифрових комунікацій. 

Офіційна сторінка Євромайдану в соціальній мережі Фейсбук лише за 8 

днів набрала 76 тисяч прихильників, а протягом двох наступних тижнів ці 

цифри подвоїлися. Однак більш значущий показник – це залучення аудиторії: 

протягом першого тижня майже 90 тисяч людей взаємодіяли зі сторінкою 

(коментували, лайкали, поширювали контент) – такого результату не 

вдавалося досягти жодній іншій українській сторінці у Фейсбук навіть при 

вливанні величезних рекламних бюджетів і жодному цифровому піар-

проекту Представництва ЄС в Україні [51]. Для порівняння: в Україні існує 

близько десяти сторінок, які мали цей показник вищим ніж 20 тисяч 

принаймні один раз, й усім їм знадобилося набагато більше часу, щоб 

популяризувати себе. За місяць зі сторінкою Євромайдану взаємодіяли 

73,37 % її прихильників [120]. За місяць сторінка фактично переросла 

в повноцінний медіа й започаткувала ще низку «парасолькових» сторінок: 

«Євромайдан-арт», «Євромайдан Новини», «Євромайдан-SOS», «Євромайдан 

Спільнота». Робота модераторів будувалася системно, подібно до того, як це 

відбувається в повноцінних медіа: над наповненням сторінки працювало 

вісім людей у цілодобовому режимі без вихідних (зокрема залучався, й бек-
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офіс, який займається моніторингом медіа, та польовий фотокореспондент) 

[120]. 

Незважаючи на присутність різних політичних сил в українському 

Євромайдані, визначальну роль у його організації відіграли лідери 

громадських організацій та журналісти. Серед українських мас-медіа 

найбільш вражаючий уплив справили інтернет-сайт «Українська правда» та 

«Радіо Свобода»: перша – надала популярний майданчик (головним 

акцентом стала тимчасова зміна назви ресурсу на «Європейська правда»), 

друга – вела пряму відеотрансляцію з найгарячіших місць подій [51]. Низка 

інтернет-сайтів започаткувала окремі новинні стрічки, присвячені 

Євромайдану: delo.ua, obozrevatel.com, segodnya.ua. Показово, що багато 

глянцевих та розважальних інтернет-ресурсів на знак підтримки 

європейського руху інтегрували у свої сайти стрічку ЄС, що також 

є частиною візуальних комунікацій Євромайдану. 

Другим мобілізуючим фактором стали пересічні користувачі 

соціальних мереж, які наживо з місця подій постили фото, відео, текстові 

повідомлення, що заслужено можна вважати потужним спалахом у розвитку 

громадянської журналістики в Україні.  

Щоб проаналізувати комунікативний дискурс, яким супроводжувалися 

протестні акції Євромайдану, зокрема було: 

 досліджено повідомлення, поширювані групами Євромайдану 

в Фейсбук («Євромайдан», «Євромайдан-арт», «Євромайдан 

Новини», «Євромайдан-SOS», «Євромайдан Спільнота»). Основний 

акцент під час дослідження зроблено на матеріали, розміщені 

в групі в період з 21 листопада до 1 грудня, коли протестні акції 

ґрунтувалися лише на відмові уряду від євроінтеграційного курсу; 

 проведено медіамоніторинг і польовий збір інформації під час 

пікетів та демонстрацій на предмет громадсько-політичних гасел, 

пов’язаних з ЄС, які використовувалися під час акцій Євромайдану 

та Антимайдану; проаналізовано смислове навантаження цих гасел. 
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Вибірка медіамоніторингу: публікації онлайн-медіа від листопада 

2013 до березня 2014 років (громадсько-політичні, бізнес- та ділові 

видання, інформаційні агенції, інтернет-сторінки редакційних 

служб, ТВ, блоги, соціальні мережі), а саме: «День», «Коментарі», 

«Українська правда», «Лівий берег», «Кореспондент», «Gazeta.ua», 

«Фраза», «Укрінформ», «Український тиждень», «Censor.net», 

«Главред», «Обозреватель», «Радіо Свобода», «Дело», 

«Телекритика» та ін.  

Комунікативне наповнення Євромайдану можемо умовно поділити на 

такі категорії. 

1. Фотографії із зображенням символіки Європейського Союзу. 

Переваги цього формату комунікації: наочність, емоційна прив’язка, 

психологічно сприятлива інформація для запам’ятовування, характеризується 

високим рівнем довіри серед аудиторії, на відміну від текстових даних. 

2. Тематична інфографіка у вигляді економічних, політичних, 

соціальних кейсів. Переваги формату комунікації: дозволяє розповісти про 

складні теми та явища зрозуміло й доступно; може містити велику кількість 

цифрових даних без втрати привабливості матеріалу для аудиторії; наочна 

візуальна аргументація; схеми та графіка привертають увагу, стимулюють до 

роздумів і дискусії; форма зручна для поширення як у цифровому, так 

і друкованому варіанті.  

3. Гасла, короткі повідомлення на тему ЄС. Переваги формату 

комунікації: будуються на яскравих, влучних меседжах, легко 

запам’ятовуються; на відміну від фотографій, окрім емоційної, містять 

конкретну, фактичну інформацію та чітко окреслені меседжі. 

4. Поширення в соціальнихмережах статей з українських медіа на 

тему ЄС з короткими витягами чи коментарями, зробленими авторами 

акаунтів. Переваги формату комунікації: окрім передачі інформації у вигляді 

поширюваної статті, автор також ділиться своїм ставленням до викладеного 

змісту, продукуючи таким чином міні-рецензію тих чи інших ідей, 
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пов’язаних з Євромайданом чи ЄС. Таке коментування в соціальних мережах 

є новою формою онлайн-комунікації в межах певних соціальних груп, які 

постійно взаємодіють між собою: суб’єкти комунікативного процесу мають 

можливість обмінюватися не лише інформацією, а й своїм розумінням, 

сприйняттям цієї інформації. Крім того, цінність формату полягає в тому, що 

громадяни, коментуючи, беруть участь у журналістському процесі, 

доповнюючи написану статтю новими даними, фактами, умовиводами. 

5. Цифрові додатки, які дозволяють завантажувати візуальну 

інформацію для веб-ресурсів (наприклад, логотипи-стрічки з символікою 

Євросоюзу для сайтів та блогів). Переваги формату комунікації: мають 

вірусний ефект, візуально помітні, дозволяють пасивним акторам долучитися 

до комунікативного процесу та позначити свою причетність до руху без 

прямого висловлення власної позиції.   

Найбільш цікавою формою комунікації в контексті нашої дисертації 

є гасла, оскільки вони коротко й лаконічно виражають ключові меседжі 

громадських настроїв та думок, є будівельним матеріалом у «смисловій 

війні» [143], спрямованій на зміну концептуальних інформаційних потоків 

у суспільстві. Саме гасла дозволяють розуміти ідеологічно-політичний 

підтекст протестних акцій, тимчасом як протести виражають найбільш 

злободенні й актуальні соціальні, економічні, гуманітарні проблеми. 

Проаналізувавши гасла Євромайдану, можна виділити такі ключові меседжі. 

1. Повна ідентифікація України як європейської держави, ототожнення 

її з Європейським Союзом: «Євроінтеграцію – моїй нації» [48], «Ми = ЄС» 

[210], «Україна – це Європа» [210], «Молодь нації – за євроінтеграцію» [97], 

«Ми за ЄС, ЄС – це сила» [14], «Україна від Сяну до Дону. ЄС – від 

Донецька до Лісабона» [212], «Євроінтеграції – так!» [151], «Вступ до ЄС – 

український інтерес» [209], «Ми – європейська країна» [96], «МИ Є» [28]. 

Характерне часте вживання займенника «ми» на позначення України, що 

свідчить про колективну свідомість українців. Водночас про бажання до 
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єдності в межах усієї країни також говорять вказівки на географічні назви: 

від Сяну до Дону, від Донецька до Лісабона.  

2. Євроінтеграція вбачається як щасливе майбутнє, єдиний можливий 

геополітичний вибір України, який здатний принести позитивні реформи 

державі: «Світлу сторону сили обрати мусиш!» [126], «Remember, remember 

21-st of November» («Пам’ятайте, пам’ятайте про 21 листопада») [126], 

«Підпишіть Угоду – ми хочемо в Європу» [209], «Наш вибір – ЄС» [210], 

«Наше майбутнє – це Європа» [134], «Не позбавляйте нас майбутнього» 

[123], «Молодь обирає Європу» [151]. 

У деяких гаслах цієї групи звучать меседжі, які відображають 

цілковите усвідомлення українцями перешкод і можливих ризиків на шляху 

євроінтеграції, але водночас упевненість і відчайдушність у прийнятому 

рішенні: «Гендеру боятись – в Європу не ходити» [181], «Україну – в ЄС. 

Шляху назад немає» [123], «Буде нелегко, але воно того варте» 

(дод. А., рис. 1). 

3. «Позитивна» євроінтеграція протиставляється «негативному» вступу 

до Митного Союзу, вбачається втечею від Росії. У гаслах ЄС є символом 

демократії та свободи, тимчасом як Росія – диктатури, тоталітаризму 

й занепаду: «Вони обирають кремлівські гроші, я обираю європейські 

цінності» [210], «Європейським свободам так – Роssійській диктатурі ні» 

[122], «Путін, якщо любиш – відпусти» [28], «Нет – России, Да – Европе!» 

[122], «Не дамо поховати євроінтеграцію» (дод. А., рис. 2), «Хочу жити 

в Європі, а не в совковому Урканаті» [123], «Прошу асоціювати мене з ЄС 

і не асоціювати мене з Януковичем» [96]. 

Для надання гаслам більшої метафоричності, вони будуються на основі 

крилатих виразів або відомих фраз з класики літератури: «Ні кроку назад, 

позаду Москва!» [28], «Єднайтеся, українці, та не з москалями» [28]. Окрім 

Росії, негативним прикладом у гаслах виступає Білорусь: «Хотіли в Європу – 

потрапили в Білорусь» [122]. 
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4. Євроінтеграція сприймається як вихід на новий, якісно досконаліший 

рівень розвитку держави: «Свобода, рівність, сестринство» [181], «КПІ – за 

євроосвіту» [210], «ЄС – без хабарів, корупції і високі доходи!» [209],  «ЄС – 

це еволюція» [123], «Україні – європейські стандарти життя!» [151], «За 

українське мистецтво в Європі!» [96]. 

5. Євроінтеграція вбачається як боротьба за європейські цінності: «Ми 

обираємо європейські цінності та європейські правила гри» [122]. Згідно 

з гаслами, передусім це громадянські цінності: «ЄС для мільйонів, не для 

мільйонерів» [119], «Гендерна рівність, ринкова економіка, соціальні 

стандарти, право власності, правова рівність, демократія» [184], «Ні 

поліцейській державі» [28] та соціальні: «Ми за європейське навчання, ми за 

європейське лікування, ми за ЄС» (дод. А., рис. 3), «Нові інвестиції. Достойні 

зарплати» (дод. А., рис. 4), «Європа – якісна освіта» (дод. А., рис. 5), «Світ без 

кордонів» [119]. 

6. Апеляція до індивідуальної відповідальності кожного за 

євроінтеграційний процес: «Хочеш в Європу – піднімай попу!» [126], 

«Європа починається з тебе» [49], «Приди и покажи, что тебе не все равно» 

[201], «Хочеш в Європу – дій!» [96], «Захистимо європейський вибір 

України» (дод. А., рис. 6), «Якщо не ти, то хто?» [103], «Я українець, і я не 

можу зберігати спокій» [133], «Я крапля в океані» [133]. 

Великий емоційний вплив мають повідомлення з метафоричним 

забарвленням: «Європа дає крила – Європа дає підтримку – Європа дає 

життя – Європа дає освіту» (дод. А., рис. 7); а також гасла, побудовані на 

омофонах – «Yes ЄС!» [184]. Для створення оптимістичного психологічного 

настрою протестанти застосовують жартівливі гасла, які апелюють до 

масштабності європейського вибору: «Навіть пес за ЄС», «Бо знає кожен 

мудрий пес, що треба чухати в ЄС» [118]. Комічні повідомлення також 

будуються на основі сарказму, висміювання недолугих висловів керівництва 

країни: «Увімкніть Україну в Європу» [96], «Яник і Азіров в Путятію ідіть, 

а вільні українці в ЄС хочуть жить» (дод. А., рис. 8). 
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Комунікативний ресурс протестних акцій мав не лише внутрішній 

характер, а й зовнішній, зорієнтований на міжнародну громадськість, про що 

свідчать англомовні постери з такими повідомленнями: «Ukraine needs 

Europe» («Україні потрібна Європа») [115], «We don’t want back to USSR» 

(«Ми не хочемо назад у СРСР») (дод. А., рис. 9), «Support Ukraine’s movement 

towards EU» («Підтримай рух України назустріч ЄС») (дод. А., рис. 10), 

«Ukraine chooses EU» («Україна вибирає ЄС») (дод. А., рис. 11), «It is about 

our freedom» («Йдеться про нашу свободу») (дод. А., рис. 12), «You cannot 

give us Europe, we are Europe» («Ви не можете позбавити нас Європи, ми самі 

є Європою») [103], «We need European education. We want break the wall» 

(«Нам потрібна європейська освіта. Ми хочемо зруйнувати стіну») 

(дод. А., рис. 13), «Our future is Europe. Not Asia. Ukraine is a European Nation» 

(«Наше майбутнє – це Європа. Не Азія. Україна – європейська нація») [28], 

«Sign the Association Agreement with the European Union» («Підпиши Угоду 

про асоціацію з Європейським Союзом») (дод. А., рис. 14). 

Про вихід комунікативного компоненту Україна – ЄС за межі України 

свідчать численні інформаційні акції, які були проведені за кордоном у більш 

ніж 20 країнах, телемости між київським Євромайданом і різними містами 

світу, флешмоби в соціальних мережах іноземними громадськими 

та урядовими організаціями. 

Євромайдан ми сприймаємо як громадський рух, який, зокрема, несе 

в собі ідею євроінтеграції, водночас Антимайдан розуміємо як явище 

абсолютно протилежне. З огляду на це, якщо комунікативний ресурс, який 

супроводжує Євромайдан (гасла, основні заклики під час публічних виступів 

лідерів), допомагає нам зрозуміти пріоритетні цінності й ідеї, на яких 

базується підтримка європрихильників в Україні, то комунікативний ресурс 

Антимайдану дозволяє виділити ті меседжі, які дискредитують ЄС 

і відштовхують певну цільову групу від євроінтеграції. 

Зазначимо, що в загальнонаціональних медіа представленість гасел 

Антимайдану незначна, тому для дослідження цього дискурсу ми залучили 
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також головні медіа Сходу та Півдня України, зокрема такі інтернет-ресурси, 

як «Новый регион», «Одесса медиа», «СхидИнфо», «Севастополь» та ін. 

Проаналізувавши гасла Антимайдану, можна зробити висновок, що 

більшість з них будуються на ідеях потужної російської пропаганди, яка 

активно велася і продовжує вестися в Україні, особливо в східних і південних 

регіонах, починаючи з проголошення незалежності держави. Загалом усі 

гасла можна класифікувати за такими ключовими меседжами. 

1. Просування ідеї «Русского мира», культурне та ціннісне 

ототожнення України з Росією: «Россия, Украина, Белорусь – Русский блок» 

[2], «Донбасс за Таможенный Союз» [2],  «Малороссы, белорусы, русские – 

мы все одной крови, дети великой единой Руси» [13], «Украина – это Русь, 

я под НАТО не прогнусь» [130], «За дружбу с Россией» [161], «Мы русские. 

С нами Бог!» [12]. В антиєвропейських настроях, які здебільшого сформовані 

російською пропагандою, активно використовуються ностальгічні почуття 

українців за втраченим радянським минулим. Сучасна Росія ототожнюється 

з СРСР, відповідно усі позитивні (реальні чи насаджені) уявлення про 

Радянський Союз – сильна держава й лідер, гідне соціальне забезпечення, 

трудова зайнятість, високі стандарти і дешевизна продуктів – переносяться 

у свідомості частини громадян і на Росію. Сакралізація та ідеалізація 

радянського устрою не дозволяють виборцям сприймати альтернативні 

політичні проекти. 

2. Уявлення про ЄС як про диктатора, ворога, який насильно насаджує 

Україні свою політику, пов’язування євроінтеграції з колоніальним режимом: 

«Не позволим Европе диктовать нам условия» (дод. А., рис. 15), «Нет – 

капитуляции перед врагами (прапори США і ЄС)» [13], «Мы против ЕС» 

[13]. Євроінтеграція асоціюється з втратою незалежності: «Євроінтеграція – 

втрата суверенітету України» (дод. А., рис. 16). Росія у своєму міфологічно-

віртуальному і маніпулятивно-медійному світі протистоїть США, НАТО, ЄС 

та, власне, всім іншим міжнародним спільнотам, виправдовуючи таку 

холодну війну священною роллю Росії у світі. Відповідно всі ці «вороги» 
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демонізуються і асоціюються з абсолютним злом: «Глобальна змова 

й «жидомасони» продовжують існувати в російській пропаганді. Цей міф 

активно просувається в Україні ще з початку 2000-х, коли на екрани 

російських телеканалів стали масово виходити відповідні науково-популярні 

передачі, а на полицях українських книгарень з’явилися незліченні наклади 

книжок під назвами, що починалися з «Росія проти...» [217]. 

3. Апеляція до негативного досвіду та нагнітання деструктивних 

настроїв: «Греция вступила в ЕС и рухнула. Учитесь на чужих ошибках!» [2], 

«20 років ідемо в Європу! І що? Досить євроінтегруватися!» [2]. У цих гаслах 

задіяно психологічні особливості людини, за яких негативні уявлення, 

знання, досвід емоційно є більш виразними і сприймаються болісніше, ніж 

позитивні. 

4. Пов’язування ЄС з нестабільною економікою та економічною 

кризою: «Ассоциация с ЕС – это кризис и разорение» [2], «Асоціація з ЄС – 

це ріст цін» (дод. А., рис. 17), «Луганчане не хотят кормить ЕвроСодом» [12], 

«Луганчанам не нужны нахлебники с ЕС» [105], «ЕС – паук-эксплуататор» 

[13]. Цей меседж бере свої витоки ще з радянського міфу про «загниваючих 

Захід», голод і безробіття усюди за межами Союзу. 

5. Асоціювання Європейського Союзу з масовими безладами, 

аморальною і антихристиянською поведінкою, проведення паралелей 

з фашистськими настроями: «ЄС – самогубство сім’ї і держави» (дод. А., 

рис. 18); «Европейские ценности = разврат и вырождение» [2]; «Нет 

интеграции! В ЕвроСодом» (дод. А., рис. 19), «Православний Луганськ проти 

Євросодома» (дод. А., рис. 20); «ЄС принесе кінець християнству, 

патріотизму і підприємцям!» (дод. А., рис. 21), «Євростандарти + зміна 

конституції = геноцид нації» (дод. А., рис. 22); «Фашизм не пройдет» [11]. 

У цих гаслах простежується експлуатація ще одного міфу кремлівської 

пропаганди – «великої перемоги над фашистськими загарбниками», який 

апелює до цінностей гідності та слави батьків і дідів, вірності історичній 

пам’яті. Відповідно потурання будь-яким іншим ідеологіям, окрім російської, 
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розглядається як зрада предків і підтримка фашистських переконань. 

Сакралізація перемоги у Великій Вітчизняній війні, гіперболізований 

символізм з георгіївськими стрічками, культивація слов’янської ідентичності 

породжує ірраціональне сприйняття історичного минулого та відкидання на 

емоційному рівні сучасних європейських ідей. 

6. Настрої, пов’язані з гомофобією, наявні глибоко вкорінені міфи 

щодо примусового нав’язування ЄС одностатевих шлюбів: «Не хочемо до 

підарастів європейців, хочемо до братів слов’ян» (дод. А., рис. 23), «Чемодан, 

вокзал, Европа – путь для гея и холопа!» [193], «Батьки! Захистимо дітей від 

гомо-мазо-педофілів» [159]; «Нет гомосексуализации Украины, руки прочь 

от наших детей!» [159], «Остановите гомо-культуру сейчас!» [159], 

«Остановим гомосексуальную евроагрессию!» [159]. 

Загалом гасла Антимайдану характеризуються негативною 

тональністю, агресивними заявами, використанням нецензурної лексики та 

нагнітанням апокаліптичної атмосфери. Проте, їхнє змістове наповнення 

є індикатором громадянських позицій і переконань, які переважають серед 

противників євроінтеграції. 

Такий різкий контраст у поглядах і позиціях щодо Євромайдану й ідеї 

євроінтеграції серед населення різних регіонів підтверджує наявність 

в Україні як мінімум двох комунікативних ідентичностей – західної 

з класичною індивідуалістичною комунікацією (Захід і Центр України) та 

східної з колективістською комунікацією (Схід і Південь). Відмінність між 

цими внутрішньодержавними медіацивілізаціями істотна. В основі західної 

ідентичності переважають націонал-демократичні ідеологічні орієнтації, 

що, власне, засвідчують досліджувані гасла. Ідеалом політичного правління 

є право на участь особи у вирішенні питань життя суспільства та громади, 

також регіону властиве критичне ставлення до влади, орієнтація на 

самоорганізацію в межах товариств [17]. У подальшій комунікації з цією 

аудиторією варто опиратися на такі цінності, як індивідуалізм, повага та 

визнання цінності особистості, її автономії, повага до власності, орієнтація на 
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власні сили, індивідуальні форми господарювання, консерватизм до 

зумовлених часом змін національно-етнічних цінностей, а також активні 

прояви національних почуттів, патріотизму, релігійності [113, с. 110].  

У східній ідентичності домінантний колективний менталітет, який 

«орієнтує особистість на егалітаристські засади реалізації інтересів», при 

цьому «самоцінність особистості та її інтересів дуже низька» [200, с. 8], 

суспільна свідомість «сакралізує владу, покладає лише на неї розв’язання 

всіх проблем і реалізацію інтересів особи» [166]. У подальшій комунікації 

з представниками цієї ідентичності варто враховувати такі цінності, як 

сильна орієнтація на державу, групова належність, колективні форми 

господарювання, порядок, стабільність та безпека. Розмірковуючи про 

регіональні відмінності в поданні інформації, польська дослідниця 

А. Скорупська зазначає, що в Центрі й на Заході України, у повідомленнях 

про ЄС потрібно акцентувати увагу на необхідності проведення реформ, тоді 

як на Сході важливо комунікувати про роль Євросоюзу як стабілізатора 

і сприятливого чинника у збереженні  цілісності країни [254]. 

Застосування культурних орієнтирів і характеристик різних 

комунікативних ідентичностей конче необхідно в міжнародній комунікації, 

особливо, коли йдеться про стратегічно важливу для України євроінтеграцію. 

Адже успішна комунікація передбачає збіг контекстів адресата та адресанта, 

а такий збіг можливий тільки за наявності як у першого, так і другого єдиної 

системи архетипів, культурних та ціннісних орієнтирів, які відображуються 

в мовній картині світу. З огляду на глибоке вкорінення російської пропаганди 

не тільки в медіа, а й в усьому культурному й духовному житті значної 

частини українців, впровадження самої лише антипропаганди Євросоюзу не 

видається достатнім у боротьбі з віковими міфами. Ефективними 

інструментами в процесі нівелювання чи знешкодження кремлівської 

ідеології можуть стати різноманітні культурні обміни між Україною 

і країнами ЄС з метою зняття міжетнічної напруги, соціальні й освітні 

програми крос-культурної адаптації, рекультивація промислово-сировинних 
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депресій. Усі ці напрями потребують глибокого та детального вивчення 

в контексті загальної стратегії міжнародної комунікації. 

З аналізу гасел Мадайну і Антимайдану можна зробити висновок, що 

інституції Європейського Союзу використовують соціально-комунікаційні 

технології мутації, які об’єднують систему маніпулятивних дій-комплексів, 

яка спрямована на позитивне або нейтральне змінення поведінки соціуму 

[211 с. 106]. Однак, якщо популярність гасел Майдану підтверджує 

застосування Євросоюзом таких технологій мутації, як технології 

формування іміджу (іміджбілдінг), технології соціальних зв’язків, технології 

просування, то значна поширюваність гасел Антимайдану свідчить про 

приділення незначної уваги кризовим технологіям та технологіям 

виправлення інформації (спіндоктор). Комунікатори ЄС вдало успішно 

працюють з позитивом, однак менш вдало – з негативом.  

Отже, дослідивши комунікативні гасла протестних проєвропейських та 

антиєвропейських акцій, можемо стверджувати про наявність дуже 

контрастних, діаметрально протилежних настроїв в українському суспільстві 

стосовно ЄС. Звісно, не можна не враховувати, що більшість негативу 

стосовно ЄС роздуто й підсилено завдяки активній російській пропаганді, 

однак вони є рефлексією української свідомості, що важливо враховувати  

під час розробки комунікативної стратегії інституціями Євросоюзу. 

Аналіз смислового навантаження гасел може стати основою для 

формування комунікативних меседжів у просуванні ЄС як для 

європрихильників, так і євроскептиків. Підґрунтям для перших повинна 

стати більш глибока й детальна інформація стосовно соціальних вигод 

у політиці ЄС, забезпечення прав людини, економічних перспектив, освітньо-

культурних можливостей. Водночас у взаємодії з євроскептиками ключовим 

завданням має бути спростування міфів про економічні ризики для України, 

міфів щодо панівної ролі інституцій ЄС у внутрішніх справах країн 

та подолання нав’язливих страхів щодо гендерних питань. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Незважаючи на різноманіття напрямів та каналів комунікації (преса, 

електронні видання, телебачення, радіо, BTL-акції, соціальні мережі), за 

допомогою яких ЄС взаємодіє з українською громадськістю, ця діяльність 

характеризується низкою недоліків, які перешкоджають досягти цілковито 

ефективного кінцевого результату.  

У видавничому напрямі ці прогалини пов’язані  із загальною світовою 

тенденцією трансформації медіаспоживання – переходу від традиційних 

каналів комунікації до новітніх. Зокрема, якщо комунікація Представництва 

ЄС через традиційний канал протягом останніх 10–15 років помітно 

скорочується, то стрімке нарощення її в каналі новітніх медіа поки що не 

спостерігається. Онлайн-ресурси не є однозначно популярними, а сторінки 

в соціальних медіа налічують невеликі аудиторії. Водночас ініціативи 

в аудіовізуальному та проектно-подієвому напрямах здебільшого періодичні, 

розраховані на короткочасні відрізки в межах невеликих проектів чи заходів 

і характеризуються такими вадами, як незручний час виходу, констатуючий 

формат у поданні інформації (для аудіовізуальних продуктів), відсутність 

чітко вираженої аудиторії та нехтування особливостями регіональної 

розмаїтості українського суспільства (для проектно-подієвого напряму). 

Позитивним досягненням є якісні зміни формату деяких BTL-проектів, що 

полягає в залученні громадськості до інтерактиву, використанні засобів 

культури й мистецтва. Поки що такі трансформації несистемні, поодинокі, 

однак мають потенціал стати основою комунікативної стратегії 

з громадськістю.  

2. Пріоритетне завдання Представництва ЄС в Україні полягає в тому, 

щоб через створюваний ним медіаконтент задовольнити інформаційні 

потреби кожної аудиторії, представленої в Україні. Зважаючи на 

неоднорідність українських громадян, вважаємо за необхідне комунікувати 

з окремими ЦГ (студенти, підприємці малого та середнього бізнесу, ділові 
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кола; підприємці великого бізнесу; працівники агропромислового комплексу; 

науковці та працівники сфери освіти; пенсіонери; працівники медичної 

сфери; військовослужбовці та правоохоронці; державні службовці; діячі 

культури та мистецтва), сформованими відповідно до професійної 

належності та виду зайнятості. Чітко визначене тематичне ядро й основні 

меседжі, найбільш релевантні канали і формати комунікації для кожної ЦГ 

утворюють певну систему, комунікативну матрицю застосування якої 

в загальній стратегії інституцій ЄС може сприяти максимальному 

задоволенню інформаційних потреб реципієнта, налагодженню постійного 

контакту з ним, створенню позитивної тональності навколо ідеї 

євроінтеграції і ЄС. 

3. Системне дослідження настроїв та уявлень комунікаторів є одним 

з надзвичайно важливих завдань Представництва ЄС, адже його результати – 

це вихідні дані для формування ключових комунікативних меседжів у 

просуванні Європейського Союзу та в контрпропаганді з євроскептиками. 

Аналіз протестних проєвропейських та антиєвропейських акцій засвідчує 

існування контрастних, діаметрально протилежних позицій у ставленні до 

ЄС серед українських громадян. Якщо гасла Євромайдану будуються на 

основі ідей світлого майбутнього з ЄС, належності України до європейського 

простору за сповідуваними суспільно-громадськими цінностями, соціальних 

та економічних вигод для українського народу, то гасла Антимайдану 

ґрунтуються на фобіях щодо втрати суверенітету, економічних криз, 

гендерних питань.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз теоретичних поглядів зарубіжних та українських авторів 

щодо формування, становлення й розвитку комунікативної політики ЄС як 

невід’ємної частини побудови, розширення та розвитку європейського 

проекту, а також здійснене нами дослідження відповідно до його мети 

й завдань дозволяє визначити комунікативну політику як комунікативну 

діяльність інституцій ЄС, яка здійснюється спільно із медіа і суб’єктами 

громадського сектору, спрямована на підтримку та зміцнення єдиного 

політичного, економічного, соціального, культурного та інформаційного 

простору ЄС, відповідає основним принципам ЄС й об’єднує такі напрями, 

як медіаполітика, аудіовізуальна політика, інформаційно-комунікативна 

політика. Сучасні дослідження комунікацій Євросоюзу концептуально 

базуються на положенні, яке визначає ЄС не тільки як геополітичну 

й економічну спільноту, а також як об’єднання культурних і філософських 

категорій, що лягають в основу позиціювання та подальшого розвитку різних 

сфер життя всього Європейського континенту. Методи дослідження 

комунікативних систем ЄС тяжіють до застосування міждисциплінарної 

стратегії та методології, зокрема поєднання соціологічних методів 

дослідження та різноманітних методів аналізу медіатекстів. Адже вивчення 

та порівняння загальних структурних аспектів культури медіа 

з використанням величезних обсягів кількісних даних про різноманітні 

показники аудиторії та медіаконтенту у ключових сферах, концентрування 

уваги на інституційних аспектах і культурі виробництва медіапродукту 

дозволяє зрозуміти цілісну картинку функціонування й ефективності 

комунікативної діяльності політичних суб’єктів у крос-культурній площині. 

2. У межах країн ЄС сучасна комунікативна політика виникла як 

реакція на економічні запити та глобальні технологічні трансформації, 

пройшовши еволюцію в три етапи: в основі першого лежать політичні 

аспекти, другого – суспільнотворчі, третього – професіоналізація 
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та електронізація комунікативного процесу. Водночас в Україні 

комунікативна діяльність ЄС стартувала відразу з формату, який ґрунтується 

на створенні європейської публічної сфери, й тісно пов’язана з появою 

насамперед дипломатичної місії в Києві – Представництва ЄС в Україні, 

а також мережі центрів європейської інформації та євроклубів. 

Комунікативна діяльність ЄС розвивалася в кілька етапів, межі яких 

визначаються знаковими, ключовими подіями у відносинах Україна – ЄС, 

зокрема підписанням першої рамкової Угоди про партнерство 

і співробітництво, Помаранчевою революцією, реалізацією програми Східне 

Партнерство, Євромайданом, ратифікацією Угоди про асоціацію. Усі ці події 

безпосередньо впливали на інтенсивність і вектори комунікативної політики 

ЄС в Україні, однак найбільш трансформативне значення мав Євромайдан. 

Саме після нього Євросоюзу й Україні належить побудувати якісно новий 

формат діалогу, успішність якого значною мірою визначає майбутнє не лише 

України, а й усього європейського простору. 

Незважаючи на різноманіття напрямів і каналів комунікації інституцій 

ЄС в Україні, в ній спостерігається низка концептуальних недоліків на всіх 

рівнях (у комунікації із медіа, політикумом, громадськістю), які не сприяють 

ефективності кінцевого результату діяльності. 

3. Здійснений аналіз взаємодії Представництва ЄС з професійними 

комунікантами, які виконують у суспільстві роль ретрансляторів політичної 

інформації, засвідчує, що причинами, які гальмують розвиток європейського 

медіадискурсу в Україні, є журналістське застосування «національних» меж 

інтерпретації, неналагоджені зв’язки з інституціями та представниками ЄС, 

що позначається на якості збору та виробництва новин, слабкі мовні навички 

журналістів, дефіцит як фонових, так і спеціалізованих знань про ЄС, 

віддаленість від Брюсселя національних ньюзрумів та редакторських рішень, 

брак коштів на закордонні відрядження – всі ці характеристики українських 

медіа діють як перешкоди або принаймні сповільнюють появу 

«європеїзованих» матеріалів. Наявні недоліки частково є наслідком таких вад 
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у комунікативній діяльності Представництва ЄС, як невідповідність запитам 

журналістів інформаційних продуктів та інформаційно-освітніх заходів ЄС, 

співпраця лише з обмеженим колом спеціалізованих журналістів тощо.  

Той факт, що медіа є інстанцією, через яку здійснюється комунікація 

з українським політикумом і громадськістю, підвищує актуальність 

оновлення і вдосконалення наявного механізму взаємодії з журналістами, 

вимагає створення умов, які би спонукали кореспондентів до висвітлення 

справ ЄС не лише в обмеженому форматі міжнародних новин, 

а як багатоаспектного політичного, економічного та культурно-ціннісного 

явища. Організаційний аспект трансформації цього механізму полягає 

в налагодженні індивідуалізованої комунікації, оперативному (на рівні 

з інформагентствами) забезпеченні інформацією представників медіа, 

розширенні журналістського оточення (передусім завдяки регіональним 

медіа) й усуненні інформаційної ізольованості непрофільних журналістів, 

постійній співпраці з експертами з євроінтеграційних питань і сприянні їхній 

безпосередній комунікації з представниками медіа, впровадженні особливого 

формату грантів для українських редакцій на висвітлення теми ЄС, 

організації релевантних запитам медіа навчально-практичних заходів. 

Водночас контентний аспект передбачає розширення формату прес-матералів 

від класичного прес-релізу до комплектних розгорнутих 

і багатокомпонентних аналітичних матеріалів, зі збільшенням частки 

візуалізованої інформації. 

4. Розгляд політичних заяв ЄС у медіа в контексті знакових політичних 

подій в Україні протягом останнього періоду комунікативної діяльності 

інституції ЄС дав змогу виокремити комплекс комунікативних вад, які не 

сприяють діалогу на рівні політичних верхівок. Надмірна формалізація 

реакції інституцій Спільноти, непослідовність і протиріччя, удавана 

суворість у відповідь на політичні вчинки чи події, які суперечать цінностям 

ЄС, відсутність твердості в позиції щодо відносин з Україною – усе це є 

наслідком, з одного боку, обмежень форматом політики сусідства, яка не 
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передбачає використання активних важелів впливу ЄС на 

внутрішньополітичне життя країн-сусідів та жорсткого моніторингу 

внутрішніх процесів і подій, а з іншого – усталеними й закоренілими 

традиціями європейської стриманої дипломатії. Таку комунікацію навряд чи 

можна вважати ефективною в умовах невисокого рівня громадянської 

свідомості політикуму в Україні, перманентної політичної кризи й агресивної 

пропаганди з боку Росії. ЄС потребує нового механізму взаємодії, в тому 

числі комунікативного, з Україною, який би без гарантії членства, все одно 

спонукав державу до демократичних трансформацій, економічної, політичної 

адаптації до європейських стандартів. Оскільки з огляду на своє історичне 

минуле та географічне розташування Україна є показником ефективності 

зовнішньої політики ЄС, цей механізм міг би стати взірцевим для інших 

країн східного напряму. 

5. Комунікацію з українською громадськістю інституціям ЄС доцільно 

вести на основі поділу її на цільові групи, виокремлення яких ґрунтується на 

базі освітньо-професійних інтересів медіааудиторії: студенти; підприємці 

малого та середнього бізнесу, ділові кола; підприємці великого бізнесу; 

представники агропромислового комплексу; науковці та працівники сфери 

освіти; пенсіонери; працівники медичної сфери; військовослужбовці та 

правоохоронці; державні службовці; діячі культури та мистецтва. Ефективна 

комунікативна діяльність з орієнтацією на конкретне тематичне ядро, головні 

меседжі, формати та канали комунікації кожної ЦГ може істотно допомогти 

в пожвавленні євроінтеграційного процесу, сприяти подоланню проблем 

відчуження певної частини суспільства від ідей та цінностей європейського 

проекту, а тому створення удосконаленої стратегії комунікації 

з українськими громадянами є сьогодні не менш важливим завданням для 

інституцій ЄС, ніж впровадження політичних та економічних програм 

і реформ в Україні. 

6. Вагомим у контексті диференціації української аудиторії 

є врахування різнополярних дискурсів у суспільстві стосовно Європейського 
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Союзу, які особливо проявилися під час Євромайдану та Антимайдану 2013–

2014 років. Аналіз смислового навантаження протестних акцій підтверджує 

наявність або перебільшеного ідеалізування євроінтеграції, або нав’язливих 

медіафобій і необґрунтованих міфів, які формують у людей примітивні 

й деструктивні за своїм спрямуванням уявлення як про Євросоюз, так і про 

його цінності. При цьому масштаб поширення комунікативного компоненту 

Євромайдану свідчить про великий потенціал українських громадян 

у просуванні ідеї європейського проекту, однак цей процес потребує вмілої 

та своєчасної модерації з боку інституцій ЄС. Їхнє завдання полягає в тому, 

щоб підхопити позитивні тренди Євромайдану й розвинути їх у своїх 

комунікаціях, з одного боку, а з іншого – нейтралізувати негативні, 

формуючи контраргументи й оперативно реагуючи коментарями та заявами. 

Глибоке дослідження проектів мас-медіа, які здійснюються Європейським 

Союзом в Україні, зокрема пошук ефективної моделі подання інформації, 

збалансованого підходу у висвітленні всіх тематичних груп, залишається 

актуальним і перспективним напрямом у системі міжнародних комунікацій, 

а надзвичайно важливим у дослідженні теми політичного консультування як 

соціального феномену підвищення ефективності масових політичних 

комунікацій. 
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