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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію 

Юрченко Тетяни Юріївни 

«Комунікативна діяльність інституцій ЄС в Україні», 

представлену на здобуття наукового ступеня  

кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю  

27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій 

Представлена до розгляду дисертаційна робота присвячена аналізу 

актуального для сучасної науки про соціальні комунікації питання – 

комунікативної діяльності інституцій Європейського Союзу в Україні, 

зокрема Представництва ЄС та установ, підпорядкованих йому (мережа 

центрів європейської інформації та мережа європейських клубів). 

Слід враховувати той факт, що інституції ЄС на території України є 

дипломатичними місіями та відіграють відповідну роль у реалізації основних 

напрямків зовнішньої політики Союзу, у підтримці політичних, економічних 

і культурних зв’язків з Україною. Важливість обраної теми підвищується за 

сучасних умов євроінтеграційного курсу України. Беззаперечним є факт 

стратегічної геополітичної ролі нашої держави, а відтак – підвищеної уваги 

до України з боку її партнера та сусіда – Європейського Союзу.  

Пояснення актуальності теми дисертаційної роботи представлене 

розгорнуто й послідовно з вказівкою на важливість комунікативного 

компоненту євроінтеграції, який впливає на політичний діалог між Україною 

та Європейським Союзом, на особливості політичних рішень і угод між 

двома суб’єктами, економічні вигоди й перспективи від співробітництва, 

суспільно-політичні настрої, електоральну підтримку, зовнішньополітичне 

позиціювання (стор. 4). При розкритті актуальності дослідження акцент 

робиться на багатовекторності та філософсько-культурній унікальності 
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досліджуваного явища, яке знаходиться на межі соціологічних, політичних, 

економічних наук (стор. 5). 

Для досконалої реалізації дослідницької теми дисертантка розглянула 

комунікативну діяльність ЄС на трьох рівнях: професійних комунікантів, 

українського політикуму та української громадськості.  

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, чотирнадцяти 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

У першому розділі «Теоретико-методологічна основа дослідження» 

дисертантка розглядає поняття та основні напрямки реалізації 

комунікативної діяльності інституцій ЄС, а також її історіографію, методи її 

дослідження. Пропонується періодизація комунікаційної діяльності ЄС у 

межах Союзу та в Україні. 

Слушно зосередившись на терміні «інформаційна політика», авторка 

пов’язала його з об’єктом дисертаційного дослідження і визначила, що 

комунікативна політика інституцій ЄС реалізується через їх комунікативну 

діяльність, яка здійснюється із медіа і суб’єктами громадського сектору, 

спрямована на підтримку та зміцнення єдиного політичного, економічного, 

соціального, культурного та інформаційного простору, відповідає основним 

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

політика, інформаційно-комунікативна політика (стор. 16).  

При написанні розділу авторкою були ґрунтовно опрацьовані й 

тематично систематизовані роботи вітчизняних і зарубіжних дослідників 

щодо досліджуваного питання.  

У підрозділі 1.2 «Методи дослідження комунікативної діяльності ЄС» 

детально проаналізовані підходи до визначення найбільш ефективних 

методів дослідження європейських комунікацій, які, за висновками авторки, 

тяжіють до застосування міждисциплінарної стратегії, зокрема поєднання 

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

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

дискурс-аналіз тощо) (стор. 54). 
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У підрозділі 1.3. «Періодизація сучасної комунікативної діяльності ЄС 

у межах Спільноти» та підрозділі 1.4. «Структура й етапи становлення 

комунікативної діяльності ЄС в Україні» пропонується періодизація 

комунікативної діяльності ЄС. Така систематизація дає можливість більш 

чітко визначити й охарактеризувати явище комунікативної політики 

Європейського Союзу. 

У другому розділі «Особливості комунікативної діяльності ЄС в 

Україні з професійними комунікантами» за допомогою методу експертного 

опитування ґрунтовно проаналізовані особливості співпраці інституцій ЄС з 

журналістами українських медіа. В результаті визначені проблемні моменти 

й недоліки у висвітленні теми ЄС українськими медіа, показані їх причини, а 

також запропоновані шляхи їх подолання та виправлення. Зокрема, 

пропонується інституціям ЄС в Україні оновити механізм взаємодії з 

українськими журналістами, а саме розширити формат власне міжнародних 

новин і доповнити його новинами бізнесу, суспільного устрою, культури, 

екології, науки, нових технологій, туризму й інфраструктури (стор. 89). 

Третій розділ «Інструменти, тональність і змістове наповнення 

комунікації ЄС з українським політикумом» присвячено аналізу 

комунікативної діяльності ЄС в Україні в період ключових для нашої країни 

подій, а саме: парламентських виборів 2012 р., Вільнюського саміту 2013 р., 

парламентських і президентських виборів 2014 р. Висновки, до яких дійшла 

дисертантка, чітко відображають мету діяльності інституцій ЄС в Україні як 

дипломатичної місії, яка покликана сприяти забезпеченню інтересів ЄС, 

реалізації його зовнішньополітичного курсу в Україні. Тому закономірно, що 

в політичних заявах ЄС присутня критика української влади й суворість 

реакції на негативні для євроінтеграції політичні рішення. 

У розділі 4 «Комунікативна діяльність ЄС для широкої громадськості в 

Україні» в результаті проведеного аналізу визначені напрями цієї діяльності 

(видавничо-електронний, аудіовізуальний, проектно-подієвий), її цільові 

групи відповідно до професійної належності та виду зайнятості, а також 
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недоліки відповідно до визначених напрямів з урахуванням інформаційних 

потреб визначених цільових груп. У розділі запропоновані рекомендації до 

корегування комунікаційної діяльності Представництва ЄС в Україні з 

широкою українською громадськістю з урахуванням її неоднорідності. 

Авторка слушно звертає увагу на важливість дослідження настроїв в 

українському суспільстві стосовно питання євроінтеграції, оскільки це – 

зовнішньополітичний курс нашої держави, який для успішної реалізації 

повинен мати суспільну підтримку. Новаторським є підхід авторки до 

вирішення поставленого завдання – аналіз гасел протесних проєвропейських 

та антиєвропейських акцій. Матеріали медіамоніторингу та польового збору 

інформації подані в Додатках до дисертації як наочний матеріал. 

Цілком обґрунтованими є висновки Т. Ю. Юрченко, які містять 

роз’яснення ключових проблем дослідження, зокрема визначення 

особливостей та недоліків комунікативної діяльності інституцій ЄС в Україні 

й формулювання рекомендацій щодо їх усунення.  

Дисертація виконана в ключі науково-дослідної теми Видавничо-

поліграфічного інституту Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут». Результати дослідження мають не 

тільки теоретичне значення як доповнення сучасних досліджень з питань 

соціальних комунікацій, а й вагоме практичне, оскільки їх можливо 

використовувати при підготовці навчальних курсів у галузі соціальних 

комунікацій. Важливим практичним результатом дисертаційного 

дослідження є запропоновані рекомендації щодо усунення недоліків 

комунікативної діяльності інституцій ЄС в Україні на трьох рівнях (медіа, 

політикум, громадськість).  

При загальній позитивній оцінці представленої дисертації слід 

відзначити деякі моменти, які потребують уточнення. Так, наприклад: 

1. У роботі дуже побіжно дається пояснення, що саме дисертантка 

розуміє під поняттям «політикум», комунікації з яким відведено 

окремий розділ. На мою думку, цьому визначенню треба приділити 
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більше уваги. Адже, одні концепти подають політикум в широкому 

розумінні – про всіх, хто бере участь в політичному житті, зокрема 

представників громадського сектору, інші – відносять до поняття лише 

тих суб’єктів, які входять до поняття до влади. 

2. У розділі 1.2 «Методи дослідження комунікативної діяльності ЄС» 

дисертантка розглядає найбільш поширені методи гуманітарних наук, 

які використовуються при вивченні європейських комунікацій, 

називаючи контент-аналіз, аналіз політичних заяв, дискурс-аналіз і 

фрейм-аналіз. Однак зовсім не згадується такі важливі методи в 

дослідженні медіа матеріалів, як прес-кліпінг та медіамоніторинг. Хоча 

медіамоніторинг згадується на с.33 як один із використовуваних 

методів авторкою.  

3. З комунікативних інструментів впливу інституцій ЄС на представників 

української влади Т. Ю. Юрченко визначає тільки один інструмент – це 

політичні заяви. Звісно, він є найбільш поширеним та вживаним на 

сьогодні серед посадовців ЄС, однак є ще такий інструмент, як лобізм, 

втілюваний в Україні, зокрема й через недержавні громадські 

організації та грантові осередки. Цей інструмент, на мою думку, варто 

було б принаймні згадати в дисертації.  

4. Дисертантка виділяє чотири періоди в розвитку комунікативної 

політики ЄС стосовно незалежної України, які є рефлексіями на 

характер євроінтеграційного курсу: інституційний період, період 

інтенсифікації; період перезавантаження та динамічний період. Однак 

при аналізі комунікативної діяльності ЄС стосовно політикуму авторка 

детально розглядає лише динамічний період. Загалом це слушно, адже 

під час останнього періоду відбулися такі тектонічні зрушення у 

відносинах Україна – ЄС, як парафування та підписання Угоди про 

асоціацію, Євромайдан. Разом з тим, вважаю цікавими і вартими 

висвітлення й інші етапи, зокрема період перезавантаження, під час 

якого реалізовувалася стратегія під назвою Європейська політика 
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сусідства, що передбачала розширення інформаційно-комунікативної 

діяльності ЄС. 

Вважаємо, що висловлені у відгуку зауваження не знижують наукової 

значимості роботи і є частково дискусійними, або викликані розглядом 

перспективності досліджень даної тематики. 

Положення та висновки дисертації Т. Ю. Юрченко достатньо 

апробовані на різних наукових заходах та висвітлені у 13 публікаціях, із них 

5 – у вітчизняних фахових наукових виданнях, 1 – у зарубіжному та у 

матеріалах 7 конференцій. На основі вищезазначеного можна стверджувати, 

що дисертація є об’єктивним і виваженим дослідженням, багата на аналіз 

практичного матеріалу з достовірними висновками. 
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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію 

ЮРЧЕНКО ТЕТЯНИ ЮРІЇВНИ 

«КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙ ЄС В УКРАЇНІ», 

подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 

 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій 

 

З огляду на політичні події в Україні останніх кількох років, питання 

євроінтеграції ще тривалий час стоятиме в пріоритеті на порядку денному не 

лише в зовнішньополітичній діяльності держави, а й впливатиме на хід 

багатьох внутрішньополітичних явищ. Адже свідомий вибір українцями 

європейських цінностей у широкому значенні цього поняття – це передусім 

запит на глибоку трансформацію суспільних відносин у всіх сферах. 

Актуальність дисертації Т. Юрченко вбачає в еволюції політичної системи 

України в геополітичному просторі, а також в нових перспективах 

євроінтеграції країни, у процесі якої одна з ключових ролей належить саме 

медіа.  

Видається науково обґрунтованим авторський підхід до аналізу 

комунікацій Європейського Союзу в Україні, зважаючи на дефіцит 

українських напрацювань у цьому напрямі. Вибір теоретико-методологічної 

бази дослідження є виправданим, аргументованим, доцільним. Своєрідність 

дисертації полягає у цілісному та всебічному підході до проблеми, 

визначенні комунікацій ЄС як багатоаспектного явища, що потребує крос-

дисциплінарного вивчення із залученням даних з філософії, логіки, історії. 

Дисертація Т. Юрченко є комплексним дослідженням, у якому на основі 

емпіричного матеріалу і теоретичних джерел проаналізовані особливості 

комунікативної діяльності ЄС в Україні на трьох рівнях: з професійними 

комунікантами, українською громадськістю та політикумом. Погоджуємось 

із твердження авторки, що дослідження, пов’язані з функціонуванням 

комунікативних систем ЄС, тяжіють до виділення в окрему категорію 

наукових студій через широку проблематику, тематичну багатовекторність і 
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філософсько-культурну унікальність явища. У процесі розв’язання 

поставлених завдань дисертантка повсякчас звертається до теоретичних 

джерел, що знаходяться за межами галузі соціальних комунікацій, оперуючи 

поняттями та термінологією з інших наук.  

Відзначимо, що робота виконана в межах теми «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). 

Підкреслимо, що дисертація розкриває важливі аспекти означеної теми, 

зокрема особливості та основні недоліки комунікативної діяльності 

інституцій ЄС в Україні, та пропонує рекомендації щодо її поліпшення. 

У роботі Т. Юрченко проаналізовано велику кількість наукових і 

медіакритичних джерел, а також тексти офіційного видання Представництва 

ЄС в Україні, тексти новин про ЄС головних інформагентств України, 

матеріали українських медіа і повідомлення в соціальних мережах, 

присвячені Євромайдану й Антимайдану, експертні дані, отримані внаслідок 

опитування репрезентативної групи журналістів українських медіа, які 

висвітлюють тему ЄС. Аналіз джерельної бази роботи, масиву емпіричного 

матеріалу, використання багатьох методів дослідження – усе це дає підстави 

акцентувати увагу на значному обсягові пошуково-аналітичної роботи, 

проведеної авторкою, що, власне, свідчить про ґрунтовність отриманих 

результатів та їх достовірність. Авторка презентує себе як скрупульозного, 

принципового, місцями категоричного, але кваліфікованого науковця у галузі 

соціальних комунікацій. 

Упродовж роботи над теоретико-методологічною частиною дисертації 

Т. Юрченко успішно продемонструвала дослідницькі вміння, послідовно та 

логічно вирішувала поставленні завдання. У першому розділі «Теоретико-

методологічні засади дослідження комунікацій ЄС» дисертантка аналізує 

наукові інтерпретації поняття комунікативної політики ЄС, підкреслюючи її 
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невід’ємну роль у побудові, розширенні та розвитку європейського проекту. 

Розглядаючи історію становлення комунікацій ЄС, авторка слушно акцентує 

увагу на тому, що з кожним новим етапом комунікативні процеси 

спрямовувалися на формування більш тісних відносин із громадськістю в 

політичній сфері, а технології політичної комунікації ставали значною мірою 

соціально орієнтованими.   

Вагомим внеском у дослідження специфіки взаємодії Представництва 

ЄС з редакціями та представниками українських медіа є другий розділ 

дисертації «Особливості комунікативної діяльності ЄС в Україні з 

професійними комунікантами», в якому Т. Юрченко опрацьовує головні 

джерела інформації для українських медіа про ЄС, затребуваність медійних 

ресурсів інституцій ЄС, основні перешкоди у висвітленні новин ЄС, 

тематичні акценти, контентні недоліки поширюваних прес-матеріалів. Варто 

відзначити, що аналіз цього напряму комунікативної діяльності інституцій 

ЄС та її ефективності ґрунтується на детальному експертному опитуванні 

журналістів з різних типів медіа. Цікавим видається методика складання 

анкети, питання якої ґрунтуються навколо шести тематичних блоків: щодо 

професійної кваліфікації, загальних аспектів висвітлення теми ЄС, 

громадянської позиції журналістів, принципів професійної поведінки, 

труднощів у написанні текстів про Європейський Союз та експертної оцінки 

матеріалів українських медіа. 

 Дослідниця доречно зауважує, що журналісти є посередниками, 

медіаторами політичної інформації із зовнішніх джерел, які впливають на 

формування інформаційних потоків, що мають вирішальне значення для 

євроінтеграції і є основою для формування громадських настроїв через 

коментування політичного дискурсу, великою мірою відповідають за 

тематичний добір, частоту висвітлення, тональність подання тієї чи іншої 

інформації про Євросоюз.   

Слушним є основний висновок розділу про те, що пріоритетне 

комунікативне завдання інституцій ЄС в Україні полягає в оновленні 
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наявного механізму взаємодії з розширеною журналістською аудиторією, яка 

б спонукала кореспондентів до висвітлення справ ЄС не у вузькому форматі 

міжнародних новин, а як багатоаспектного явища. Відповідно до результатів 

опитування Т. Юрченко вибудовує рекомендації щодо вдосконалення 

комунікативної діяльності інституцій ЄС з медіа в організаційному та 

контентному напрямах. 

Концепція третього розділу «Інструменти, тональність і змістове 

наповнення комунікацій ЄС з українським політикумом» дозволила авторці 

на основі аналізу політичних заяв європосадовців встановити комунікативні 

інструменти впливу ЄС на політичні рішення в Україні;  визначити основні 

настрої комунікативного ресурсу ЄС під час виборчих кампаній та 

Вільнюського саміту. Дослідниця звертає увагу на те, що 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 повідомлень Європейського Союзу. Крім того, погоджуємося з 

твердженням, що з огляду на стрімкий розвиток інформаційно-

комунікативних технологій і медіатизацію зовнішньої політики, роль 

політичних заяв у медіа в загальній системі публічної дипломатії й надалі 

зростатиме.  

У четвертому розділі Т. Юрченко обґрунтовано пропонує систему 

цільових груп як основний принцип у взаємодії з широкою громадськістю в 

рамках трьох напрямів: 1) видавничо-електронного; 2) аудіовізуального; 

3) проектно-подієвого. Дисертантка слушно відзначає важливість 

впровадження дорадчої форми спілкування ЄС з громадянами в Україні 

як невід’ємної умови створення обізнаного та свідомого електорату.  До 

здобутків роботи доцільно віднести й виокремлені авторкою на основі гасел 

Євромайдану та Антимайдану негативні та позитивні настрої, які побутують 

серед українців. 

Практична цінність результатів дослідження полягає у можливості 

використання сформованих дисертанткою пропозицій у діяльності прес-
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служб інституцій ЄС, а також у роботі українських редакцій під час 

висвітлення міжнародних подій. Достовірність наукових положень 

забезпечується кількома чинниками: повнотою й різноманітністю 

опрацьованої джерельної бази; використанням адекватного комплексу 

сучасних теоретичних і практичних методів наукового пізнання; обранням 

такої структури дисертації, що відповідає поставленим автором завданням і 

дозволяє зрозуміти й сприйняти логіку наукової роботи; апробацією 

результатів дослідження на наукових і науково-практичних конференціях. 

Автореферат повністю відповідає змістові й структурі роботи та зробленим у 

ній висновкам й у повній мірі відображає основні наукові результати 

дослідження. Дисертацію Юрченко Тетяни Юріївни виконано ретельно, 

наукова істинність базових понять, які покладено в основу дослідження 

(вибір об’єкта, предмета дослідження, окреслення завдань, що стоять перед 

дисертанткою, наукова значущість та новизна одержаних результатів) не 

викликають заперечень. Проте доречними, на нашу думку, є певні 

зауваження і побажання. 

1. Під час дослідження Т. Юрченко опрацьовано значний масив 

наукової літератури на тему європейських комунікацій, однак 

здебільшого увага дисертантки зосереджена на працях 

європейських дослідників, які часто відображають локальні, не 

притаманні для України реалії (це стосується, зокрема, й 

визначення поняття інформаційно-комунікативної політики ЄС).  

На нашу думку, цілком слушно більшого значення надати роботам 

українських учених.  

2. Залишається дискусійним питання щодо оптимального формату  

впливу інституцій ЄС на українські медіа та їхню інформаційну 

політику. Дисертантка уникає роздумів про зворотний негативний 

аспект проактивної позиції Представництва ЄС у комунікативному 

процесі Україна – ЄС, який полягає в можливому порушенні 

журналістських стандартів та недотриманні плюралізму медіа. 
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3. Видається логічним поділ аудиторії на цільові групи і виділення 

їхніх інформаційних потреб відповідно до професійної належності. 

Разом з тим професійні ознаки не єдині чинники, які впливають на 

інформаційні запити реципієнтів і формування мікроаудиторій. 

Дослідниці варто більше уваги приділити регіональним 

особливостям, культурно-ментальним та демографічним аспектам 

цих аудиторій. 

4.  Авторка подеколи вдається до неточних або семантично 

перенавантажених понять, наприклад: «надзвичайно важливі 

завдання», «потенційно ефективні меседжі», «якісно досконаліший 

рівень розвитку» тощо. Без пояснень дисертантки, що саме мається 

на увазі, наприклад, під «потенційною ефективністю», подібні 

висловлювання розмивають зміст тверджень. 
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