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Актуальність дисертації І. В. Мацишиної обумовлена необхідністю 

наукового осмислення ролі комунікації суб’єктів суспільно-політичних 

відносин у сфері публічної політики під час якої виробляється відповідний 

політичний дискурс. Комунікація відбувається на різних рівнях, у різних 

площинах і сферах суспільного буття -  теоретичній, ідеологічній, практично- 

політичній, інформаційній, техніко-технологічній теж. Складність проблеми 

полягає й у тому, що політичний дискурс передбачає не лише те, іцо існує явно, 

вербально озвучене або написано, показано у відеоряді у засобах масової 

комунікації, а й те, що свідомо приховано. Як справедливо зазначає Ніклас 

Луман, в соціальній взаємодії часто реакції визначаються врахуванням і 

рефлексією невисловленого. Наприклад, на рівень і зміст комунікації значною 

мірою впливає чинник історичної пам’яті, який є надто дражливим у 

міжсуб’єкгних відносинах різного рівня. Здатність не лише пам’ятати, а й 

«забувати» трагічні сторінки минулого є необхідною умовою встановлення 

міжкуль.турного діалогу всередині країни та за її межами. 1 все це є важливою 

умовою, а подекуди і завданням конструювання політичної реальності 

відповідними політичними суб’єктами і структурами.

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

кафедри політології та державного управління ДонІІУ імені Василя Стуса 

«Стабільність і кризовість у відносинах між державою і суспільством: 

країнний і регіональний виміри»; «Динамічні аспекти суспільно-політичних 

процесів в Україні та світі в другому десятиріччі XXI століття» (реєстраційний 

номер 0117U003535), що збільшує її практично-політичну значимість і
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наукову обгрунтованість. Дослідження супроводжується авторськими 

схемами, таблицями та картами, що може доповнити аналітичні матеріали та 

практичні кейси для викладання курсів з політології.

Формулювання предмета та об’єкта дослідження, визначення мети та 

завдань відзначено чіткістю формулювань. Не викликають заперечень усі 

пункти наукової новизни роботи. Кожний підрозділ і розділи дисертації 

супроводжуються аргументованими висновками. Методологічний апарат 

дослідження є адекватним для досягнення дослідницької мети. Структура 

дисертації є логічною і спрямованою на вирішення сформульованих 

дисертанткою завдань.

Розуміючи політичний дискурс як систему знаково-символічних 

інтеракцій, в дисертації він аналізується через символічний обмін. 

Символізація політичних процесів в умовах трансформації політичних 

інститутів конструює нову політичну реальність. Тобто нова політична 

реальність створюється за допомогою нових символів. Знак, що потрапляє у 

політичний простір як ознака дійсності, перетворюється на символ за таких 

умов:

коли політичні процеси зумовлюють активізацію знака;

коли формуються інтерпретанти цього знаку (певні соціальні або політичні 

групи, які уводять знак у політичний дискурс);

коли створюється простір інтерпретації, що інтерпретує символ як ознаку 

реальності (с. 83).

Показано, що у відкритих системах знаково-символічна інтеракція має 

зворотну комунікацію, на відміну від закритих систем, які блокують 

суспільний діалог. В Україні, де у більшості комунікаційний обмін балансував 

між відкритістю та блокуванням, інтеракція символів як розривала суспільний 

діалог в країні, так і встановлювала колективний рівень його сприйняття. Це 

вказує на те, що єдиного центру прийняття політичних рішень не було і країна 

перебувала у стані переходу від авторитаризму до демократії.



У підрозділі 2.1 «Формування регіональних еліт та їхній вплив на 

інститути влади», здобувачка справедливо зазначає, що до останнього часу 

продовжувалася циклічність конфліктів регіональної еліти між собою. Замість 

донецької та луганської еліти виробниками політичного дискурсу стали 

вінницька і галицька політичні еліти, які апелювали до таких цінностей, як 

«армія», «мова», «віра», які не відбивали усієї гамми суспільних потреб. 

Відповідно суспільство отримало «розбалансований набір висловлювань від 

офіційного політичного дискурсу, що більше пов’язані не з нормами життя, а 

з символічним капіталом заради утримання влади. ...в  умовах боротьби за 

владу кожна регіональна еліта ставала носієм локальних дискурсів свого 

регіону, що створювало конфлікти через групову ідентичність» (с. 100). 

Йдеться в дисертації й про залежність регіональних еліт, як носіїв певного 

символічного капіталу, від фінансово-промислових груп.

У контексті дослідження проблем локальної/територіальної 

етнокультурної ідентифікації (підрозділ 2.3), яка стала підґрунтям 

сепаратистських тенденцій і рухів, обґрунтованими є твердження дисертантки 

про те, що «офіційний політичний дискурс виявився неспроможним зберегти 

рівновагу системи. ... Отримуючи мовні конструкції від локального дискурсу, 

що будувався на штучній проблемі російської мови, територіальна громада 

ставала заручником маніпулятивних технологій, що позначалося на її 

сепаратистських та екстремістських діях та ставало політичною реальністю 

країни» (с. 140).

На формування політичного дискурсу значний вплив здійснює 

семантика масових акцій протесту, дослідженню чого присвячено підрозділ 

2.4. Автор дисертації достатньо переконливо обґрунтувала періодизацію 

сучасного протестного руху в Україні, виділивши такі періоди: 1992-1994; 

1995-1999; 2000-2004; 2004-2009; 2010-2014. Розкриваючи його специфіку, 

здобувачка справедливо звертає увагу на його масову комерціалізацію, яка за 

твердженням І. В. Мацишиної починається з весни 1999 p., тобто напередодні 

президентських виборів (с. 150). За таких умов розвиток громадянської



ідентичності набуває ознак «ситуативності та залежності від конфлікту еліт» 

(с. 158). Водночас, оскільки підрозділ має назву «Динаміка гіротестного руху», 

бажано б було засвідчити цю динаміку у кількісних показниках, використавши 

для цього данні соціологічних досліджень.

Третій розділ дисертації, де розглядається еволюція офіційного 

політичного дискурсу в Україні, загалом достатньо повно, з наведенням 

багатьох цікавих фактів, розкриває характерні особливості перебігу 

політичних подій, тематичну спрямованість ЗМІ, характер політичної 

боротьби та політичну риторику того часу. Водночас виникають питання щодо 

правомірності маркування дискурсів історичних періодів, які мають характер 

ціннісних суджень: «романтичної демократії» (1991-1994 pp.); «кланової 

демократії» (1994-2004 pp.); «імітаційної демократії» (2005-2010 pp.); 

«цинічної демократії» (2010-2014 pp.). Здається, що упродовж усього 

трансформаційного періоду від авторитаризму до демократії панував 

гібридний тип демократії, що включав елементи романтизму, клановості, 

імітації демократичних змін, а рівень цинізму залежав лише від рівня культури 

й жадібності можновладців. А загалом, ціннісні судження, на мою думку, слід 

робити наприкінці підрозділу у висновках, а не у його заголовку.

Четвертий розділ дисертації, що має назву «Конструювання політичної 

реальності в Україні як формування колективних смислів держави-нації» 

органічно вписується у логіку дослідження. Не викликає заперечень і зміст 

підрозділів.

Водночас, потребує корегування назва підрозділу 4.1. «Динаміка 

політичного словника незалежної України як продукт дискурсних практик». 

По-перше, словник -  це довідкове видання, яке містить впорядкований перелік 

мовних одиниць, тому ні про яку «динаміку словника» не може йтися у 

принципі. Інша справа, якщо словосполучення «політичний словник» 

використано як метафору. Тоді його слідувало б узяти у лапки. По-друге, в 

підрозділі йдеться про еволюцію (а не динаміку) змісту політичної лексики 

суб’єктів політичних відносин.



У цьому підрозділі дисертантка взяла одиницею аналізу новорічні 

промови президентів України, які безумовно підлягають науковому аналізу. 

Проте, для більш повного і об’єктивного аналізу змісту політичного дискурсу 

періодів каденції кожного із українських президентів краще підходять їх 

щорічні Послання до Верховної Ради та народу України.

У підрозділах 4.1 і 4.3 значний науковий інтерес викликає методологія 

дослідження змісту національної свідомості українців через аналіз судових 

позовів, як фільтрів національного самоусвідомлення, з відповідним 

складенням графіків і таблиць (с. 323, 327, 358, 362). Відповідно автором крім 

традиційних джерел наукової інформації, використано два десятки постанов з 

Єдиного державного реєстру судових рішень за 2007-2014 pp., які стосувалися 

питань протизаконної сепаратистської діяльності та розпалювання 

міжетнічної ворожнечі в окремих регіонах України, проблем Голодомору 

1932-1933 pp., заборон на проведення мітингів та ін.

Загалом, віддаючи належне позитивним здобуткам і висновкам 

дисертаційної роботи, вважаю за необхідне звернути увагу на деякі дискусійні 

питання:

1. Якщо політична реальність -  це уся сукупність суспільно-політичних 

відносин в країні у всьому багатстві її проявів і форм, то виникає питання: «Чи 

можливо за допомогою дискурсних практик сконструювати політичну 

реальність і кому це під силу?» Тобто виникає питання щодо критеріїв 

визначення дефініції «політична реальність» та її легітимності.

2. Як співвідносяться між собою офіційний політичний дискурс і 

політична реальність?

3. Потребує пояснення теза: «І в той час, коли в центрі уваги опиняються 

політичні еліти, як інтерпретатори в інтерпретаційному полі, місце та роль 

інших політичних суб’єктів комунікації залишається поза уваги» (с. 28)? 

Якщо усі інші політичні суб’єкти залишаються поза увагою, то виникає 

логічне запитання: «а з кім тоді політичні еліти комунікують»? Хто є 

«комуні кант», а хто «комунікат»?



4. Якщо, як стверджує дисертантка, в Україні починаючі з 1999 р. 

відбувається масова комерціалізація протестного руху, то не означає лі це 

того, що акцій протесту переважно залишається поза сферою політичного 

(люди, які за гроші беруть участь в мітингах є простими заробітчанами), 

відповідно, гасла і символи, що там лунають, є симулякрами і їх неправомірно 

вважати складовими політичного дискурсу, який виробляється офіційною 

владою чи опозицією?

5. Розділ 2.5 «Зовнішньополітичний курс України як втілення зовнішнього 

управління», на мою думку, є штучним і мало що додає до розкриття 

поставленої мети і завдань дослідження. Натомість тут було б доречніше у 

систематизованому вигляді розглянути роль українських політичних партій у 

формуванні відповідних дискурсів і конструюванні політичної реальності. 

Щоправда певною мірою вплив партій на зміст політичного дискурсу в країні 

розглянуто у підрозділах 2.1, 2.2 і 2.3.

6. Є деякі зауваження щодо оформлення дисертації. Так, таблиця 4.1 

«Аналіз новорічних привітань президентів України» займає три сторінки 

тексту (с. 317-320), тому її, відповідно вимог до оформлення дисертації, слід 

було винести у додатки.

Разом із цим, висловлені зауваження та побажання не мають 

принципового та концептуального характеру і не применшують значимості 

роботи здобувачки, а натомість пропонують можливі шляхи подальшого більш 

глибокого осмислення досліджуваної проблематики.

Висновки, що завершують роботу, чітко корелюються з метою та 

завданнями, що поставлені у вступі. Дисертація є цілісною кваліфікаційною 

роботою, що має як теоретичні, так і практичні значення. Належна кількість 

публікацій (45) та одноосібна авторська монографія відображають 

самостійність дослідження, його належну апробацію у 25 наукових форумах. 

Автореферат дисертації відповідає вимогам МОН України. Його зміст 

адекватно відбиває основні положення та висновки дисертаційної роботи.

Загалом зміст дисертації та автореферату дає підстави для висновку про те,



що дисертаційна робота І. В. Мацишиної є завершеним та оригінальним 

дослідженням, яке засвідчує наявність авторського підходу до розв’язання 

важливої проблеми політичної науки і практики державного будівництва в 

Україні. Поставлена у дослідженні мета досягнута, основні завдання успішно 

вирішені.

Робота оформлена відповідно до державного стандарту. Дисертація та 

автореферат І. В. Мацишиної «Дискурсні практики конструювання політичної 

реальності України» виконані на належному науковому рівні, відповідають 

вимогам МОН України та пп. 9,10,12,13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі 

змінами), що висуваються до докторських дисертацій та відповідають 

паспорту обраної спеціальності, а її автор заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 -  

політичні інститути та процеси.
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію МАЦИШИНОЇ Ірини Віталіївни 

«Дискурсні практики конструювання політичної реальності України» 

подану на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук 

за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси

Опоноване дисертаційне дослідження є зразком того наукового 

пошуку у сфері соціально-гуманітарних наук, який сьогодні небезпідставно 

називають найбільш затребуваним та методологічно найбільш 

обґрунтованим. А досягнені у ньому результати складають особливий інтерес 

для наукового товариства з різних напрямів вивчення суспільних процесів.. 

Саме ця дисертація, яка виконана інструментами, методами та на основі 

емпіричного матеріалу таких наук як соціологія, соціальна психологія, 

лінгвістика, семіотика, герменевтика та комунікативістика, а, головно, 

політологія, демонструє нам переваги та ефективність міждисциплінарного 

підходу у сучасних політологічних розвідках.

У сучасній політології поняття «дискурс» сьогодні набуває своєї 

актуальності. Тут можна було б зауважити, що ця категорія відноситься до 

сфери лінгвосоціального. Водночас політичні процеси, які, власне, стали 

об’єктом вивчення здобувачки, слід розуміти як «тексти», з допомогою яких 

слід проводити політичні виміри суспільства. Це вказує на нетрадиційний 

шлях у дослідженні політичної системи та надає науковцеві простір до 

відкритих та прихованих системних складових політичної реальності, 

зокрема України. У цьому вимірі сам текст є абстрактною, формальною 

конструкцією, що породжується дискурсами. Для України як держави 

демократичного транзиту це виглядає обґрунтованим науковим підходом. 

Оскільки дискурс, за визначенням М.Фуко, як соціальна практика, 

відображає в собі диференціальне різноманіття картин світу, що включає
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ситуації політичної взаємодії, учасників, політичні норми і конвенції, 

уявлення та форми. І текст, і дискурс є породженням комунікації, і якщо 

мова йде про політичну реальність, то канали, носії та стратегії політичної 

комунікації є предметом аналізу дискурсних практик. У цьому сенсі 

дослідження тільки тексту не дає широкого розуміння конструювання 

реальності, а саме процес побудови та втілення тексту у вигляді дискурсних 

практик дозволяє розширити дослідження проблемних полів політології.

Визначення місця дискурсного аналізу в політології, можливостей 

його застосування для аналізу політичних та соціальних явищ, 

співвіднесення існуючих теоретичних моделей дискурсних практик з 

завданнями емпіричних досліджень уможливлює більш точний опис 

трансформацій, що відбуваються в рамках сучасного суспільства. Адже ми 

сьогодні живемо в добу інформаційного надлишку, що дає науковцеві і 

більший доступ до об’єкта дослідження, але й «навантажує» його так званим 

«білим інформаційним шумом».

Дослідження І. В. Мацишиної покликане, зокрема, заповнити 

прогалину у політологічних розвідках щодо комплексного пізнання 

механізму конструювання політичної реальності комунікативними 

інструментами, що застосовуються у дискурсивних практиках сучасної 

України. З цією метою автор пропонує розглянути три дискурсивні вектори, 

що відтворюються у процесі суспільного буття і взаємодії вертикально, 

горизонтально та пропорційно. Це, серед решти, можна віднести до наукової 

новизни одержаних результатів.

Практичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, що 

положення і висновки дослідження створюють базис для подальших 

теоретичних і прикладних розвідок з проблем аксіологічного і 

прогностичного осмислення дискурсних практик, які мають місце в 

сучасному політичному просторі, і дозволяють зробити прогнози щодо
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цілого спектру наслідків трансформації політичних режимів, реформування 

суспільних інститутів та рівня колективної свідомості.

Зміст дисертаційного дослідження, опубліковані наукові праці і 

автореферат дають підстави стверджувати, що наукові результати і висновки 

даної дисертаційної роботи цілком обґрунтовані.

Дисертаційна робота побудована цілком логічно та у повній 

відповідності до постульованих авторкою завдань. Об’єкт і предмет 

дослідження, а також мета і завдання цілком відповідають заявленій темі. Не 

викликає сумнівів наукова новизна одержаних результатів, їх теоретико- 

прикладне значення. Таке твердження випливає насамперед з урахування 

методологічної основи дисертації, у рамках якої авторка використовує 

комплекс загальнофілософських, загальнонаукових та спеціальних методів 

дослідження: аналізу українських і зарубіжних наукових джерел, широкого 

масиву медіаджерел, результатів політологічних досліджень, визначення й 

аналіз термінологічного апарату тощо.

Актуальність і складність дослідження дискурсних практик як процесу 

смислотворення, що пов’язано з механізмом, носіями та специфікою 

просування смислів у різних типах систем, зумовило здійснення 

дисертанткою комплексного аналізу всіх складників дискурсу і еволюції 

цього концепту від тексту до практики. І. В.Мацишина аргументувала, що, 

незважаючи на наукові доробки сучасних вітчизняних і зарубіжних 

дослідників щодо проблеми дискурсних практик, визначення ролі 

інтерпретацій у трансформації політичної сфери в сучасних наукових 

розробках не завершено й донині, а дослідження авторки можна 

кваліфікувати як першу системну спробу заповнити цю прогалину.

До безсумнівних надбань дисертаційної роботи слід віднести 

виокремлення дискурсних векторів, що встановлюють напрям механізму 

конструювання політичної реальності. Структурно у роботі досліджуються 

дискурс влади, медіадискурс та дискурс повсякденності, що виступають як
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політичні та впливають на розвиток інших суспільних дискурсів (дискурс 

еліт, інституційний, протестний, локальний та зовнішньополітичний), які 

сприяють процесу символізації політики. Авторська модель конструювання 

політичної реальності за трьома дискурсними векторами є новим кроком у 

розширенні аналізу політичної системи.

Авторським підходом є також аналіз політичних процесів, які 

І. В. Мацишина розуміє як тексти, що сформували дискурсне поле країни. 

Встановлені маркери надали можливість виокремити ключові політичні 

дискурси, через які вироблялися групові автентичні цінності країни періоду 

незалежності. В роботі вдалося також встановити виробників та носіїв 

дискурсів, які через інтерпретації впливали на формування смислових 

матриць, що відображалося на політичній реальності країни. Кожний період 

президентства проаналізовано крізь політичні процеси та встановлено 

механізм дискурсних практик, а також особливість символізації політичного, 

що відбувалося під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів політичної 

системи.

До позитивів роботи варто віднести також дослідження стану політичної 

системи в умовах протестних рухів, а також локального самовизначення з 

огляду на суттєві зміни основних складових під впливом дискурсів інших 

країн. Картографія, що надається як результат практичного аналізу, вказує на 

вплив «чужих» інфопотоків, які ділили країну в часі та просторі, й через 

інтерпретаційне поле звужували альтернативи подальшого розвитку країни. 

Наголошуючи на зовнішній керованості інтеракцій, дослідниця пише про 

наявність замовних зовнішніх сценаріїв розколу, а не консолідації країни. У 

висновку до другого розділу йдеться про неспроможність знакових 

інтеракцій виробляти загальні правила та норми, а також сприяти 

нормотворчим процесам, що могло б сприяти суспільному договору в країні. 

«Неспроможність офіційного політичного дискурсу реагувати на такі 

виклики призвела до коливання політичної системи, де периферія почала
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виробляти локальні дискурси, мовні акти яких вплинули на територіальній 

поділ країни» (С.185).

Цілком правильною і достатньо аргументованою є позиція дисертантки 

щодо того, що медіадискурс як політичний дискурс впливає на процес 

символізації політики. У третьому розділі, що присвяченій цій проблемі, 

дослідниця надає визначення демократичному політичному режиму кожного 

президента окремо і детально проводить аналіз стратегій й тактик, що 

здійснювалися за допомогою символів владою. Наголошуючи на тому, що 

символи є ресурсом влади, авторка зосереджує свою увагу на політичних 

скандалах, політичних подіях та меседжах, що були репрезентовані у 

медіатекстах 1991 - 2014 pp. Велика кількість посилань на друковані, цифрові 

та кінотексти, а також на законодавчі документи, вказує на ґрунтовність 

дослідження. У роботі надаються алгоритми фреймінгу, що перетворювали 

політичні події на метаподії й навпаки. Зауважимо, що у роботі чи не вперше 

простежено впродовж всього періоду новітньої української незалежності 

простежено конструювання політичної реальності шляхом медіадискурсу за 

моделлю «подія-метаподія».

У цьому ж розділі головна увага зосереджена на формуванні порядку 

денного, де аналізуються символічні структури політичного дискурсу. 

Вперше досліджуються знаки та символи як складові політичного процесу, 

через які механізм конструювання реальності тлумачиться в контексті 

дискурсних практик. Приклади, що надаються у роботі, закріплені в 

авторській концепції зміни символічних кластерів. Через опозиційність 

утворювалися фрейми, які впливали на поведінку суб’єктів політики з метою 

конструювання медіареальності. Таким чином, медіадискурс встановлює 

проекцію політичної реальності як альтернативної моделі політичного буття. 

Екстраполюючи на історію новітньої України, авторка аргументовано 

доводить, що цей процес у нашому випадку не спряв формування
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загальнонаціональної ідентичності та спричиняв коливання 

зовнішньополітичного курсу.

Подальша логіка дослідження стосується інтертекстуальності, що 

виробляється через дискурс повсякденності, як рефлексія на дискурс влади та 

медіадискурс. За визначенням авторки, дискурс повсякденності є політичним 

дискурсом і він відповідає за встановлення рівня конфронтації у суспільстві, 

коли особистість набуває власного статусу політичного суб’єкта через 

інтерпретацію. Теоретичні прогнозування у цьому розділі підкріплені 

значним масивом емпіричного матеріалу, подано у формі таблиць, графіків 

та рисунків, що підкріплюють наукові гіпотези дослідниці. Дослідниці 

вдалося створити хронологію загальнонаціональних та локальних медійних 

дискурсів, що визначали політичну реальність країни. Це свідчить, що 

джерельна база дисертаційної роботи відповідає рівневі поставлених завдань.

Варто також зауважити на цілком обгрунтованому твердженні І.В. 

Мацишиної щодо того, як медіаресурс надає значення фактам дійсності та 

перетворює їх на метафакти, у авторскій інтерпретації, «як події, яких не 

існує» (С. 313). Модель конструювання реальності за допомогою медіа 

відбувається, за логікою автора, у такій послідовності: подія-знак-мовні акти- 

символи-фрейм-метаподія-дискурс-текст. Не можна назвати цей перелік, 

його складові, їх послідовність чи зміст кожного із елементів уповні 

виправданим чи достеменно доведеним. Однак логіку трансформації події у 

політичний дискурс і текст у запропонованій моделі цілком можна 

постежити.

Четвертий розділ, що присвячений цій проблематиці, насичений 

порівняльними таблицями та схемами, що побудовані на аналізі значного 

масиву документів. Вперше досліджено судові рішення, що вказують на 

пропорційність дискурсу повсякденності, а також на активізацію 

«прихованих груп», що відігравали і продовжують відігравати значну роль у 

просуванні автентичних цінностей у повсякденне життя.
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Можна погодитися з думкою дисертантки, що дискурс влади, який 

формується вертикально завдяки діяльності політичних акторів та 

політичних інститутів, встановлює певні ментальні рамки через дискурсні 

практики у дискурсі повсякденності на мікро- та макрорівнях. І коли 

політичні інститути транслюють наміри учасників політичних процесів через 

офіційні промови, заяви, дебати, ритуали, політичну рекламу тощо, на 

мікрорівні не завжди ці прийоми набувають своєї підтримки. Діяльність 

неурядових організацій, громадських ініціатив, лідерів думок та інших 

учасників політичних процесів відіграє не менш значну роль у просуванні 

смислів. Словник символічних структур дискурсів, пропоновані наративи, а 

також розгляд проблематики політики пам’яті, відкривають широкий спектр 

подальших досліджень у вітчизняній політології.

Дисертаційну роботу завершують висновки, які узагальнюють 

напрацювання та наукові відкриття кожного з розділів. Вони дають цілісне 

уявлення про авторську концепцію. Отримані результати, висновки свідчать 

про вирішення поставлених завдань, вони обґрунтовані і мають важливе 

наукове значення.

Обґрунтованість наукових положень, висновків, сформульованих у 

дисертації, підтверджується публікацією основних результатів у фахових 

вітчизняних та іноземних виданнях, їх оприлюдненням на міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. Якість, 

обсяг та кількість публікацій здобувачки відповідає усім вимогам. У 

публікаціях відображені усі основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження.

Загалом позитивно оцінюючи науковий рівень дисертаційного 

дослідження І. В. Мацишиної слід зазначити на деяких дискусійних 

положеннях:

1. У характеристиці дискурсних практик дослідниця пише про 

інституційні практики (С. 336), символічні практики (С. 367) та
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політичні практики (С. 323, С. 324, С. 328, С. 370). Наприклад, 

«популізм -  це певна політична практика, що формує політичний 

дискурс» (С. 51). Оскільки у роботі головна увага зосереджена на 

феномені дискурсних практик, то варто було б встановити кордони між 

різновидами «практик» та визначити основні відмінності між ними, 

щоб уникнути непорозумінь та подвійних смислів у тексті.

2. Основні форми дискурсних практик дисертантка окреслює з 

огляду на дискурсні вектори, за якими досліджує політичні дискурси. 

Залишається неуповні зрозумілим: скільки у підсумку виокремлюється 

політичних дискурсів у дослідженні: п’ять -  еліт, інституційний, 

локальний, протестний, зовнішньополітичний; три -  влади, 

медіадискурс, дискурс повсякденності, або разом -  вісім.

3. Запропоновані наративи, що надаються дослідницею, а саме: 

історичне минуле, національна ідея, національні свята, інформаційний 

простір, формування соціально-відповідального бізнесу, регіони, 

розширення прав неформальних інститутів, на нашу думку сьогодні 

потребують доповнення, що пов’язано з подіями війни з Росією. Ці 

наративи викликають певні сумніви та непорозуміння, оскільки не 

зазначено, які саме цінності вони мають виробляти для стабільності 

політичної реальності країни (особливо сьогодні, в умовах війни).

4. Виходячи с попереднього зауваження, у підрозділі 4.3 (С. 353- 

369), що саме присвячений перспективам формування 

загальнонаціональних наративів, увага дослідниці привернута до 

феномену нації як уявної спільноти. Було б доцільно 

продемонструвати, як кожний із наративів сприятиме колективному 

розумінню нації саме під таким кутом зору.

5. Можна погодитися з автором, що дискурсні практики спрямовані 

першочергово на формування лояльності до влади. Виходячи з такого 

твердження, ми можемо говорити загалом про дискурс влади та



частково про медіадискурс. Однак, як це стосується дискурсу 

повсякденності, його вмонтованості до владної проблематики.

6. Дисертантка доречно звернула увагу на те, що медіадискурс 

можна тлумачити як політичний дискурс, оскільки символізація 

політики, в першу чергу, відбувається завдяки каналам комунікації, що 

у більшості здійснюють медіа. Але з дисертації не зрозуміло: чи може 

сам медіадискурс бути наслідком дискурсних практик, що з’явилися та 

сформувалися поза медійним простором.

7. Також є пропозиція до структурування автореферату дисертації. На 

наш погляд, варто було б більш чіткіше та наочніше подати ті 

положення дисертації, які автор відносить до наукової новизни, а які 

поглибили чи дискутують із надбаннями інших дослідників зазначеної 

проблематики.

Зважаючи на складність і багатоаспектність предмету дослідження, 

відзначимо, що наведенні зауваження та міркування жодною мірою не 

впливають на високу оцінку дисертації І. В. Мацишиної, не знижують її 

наукової і практичної цінності. Висловлені побажання є рекомендаційними 

та спрямовані на активізацію подальшого наукового пошуку автора.

Автореферат відображає основний зміст і висновки дисертаційного 

дослідження, який є завершеною науковою працею. Вивчення матеріалів 

дисертаційної роботи та автореферату свідчить про відповідність останнього 

основним положенням дисертаційного дослідження. В авторефераті розкриті 

основні наукові результати, отримані в результаті дисертаційного 

дослідження, ступінь новизни роботи, сформульовані висновки. 

Представлений автореферат адекватно відображає зміст дисертаційного 

дослідження, жодних розбіжностей між текстом дисертації та положеннями 

автореферату немає.

Таким чином дисертаційне дослідження та автореферат 

І. В. Мацишиної відповідають вимогам МОН України, викладеним у пп. 9,



10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі 

змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

19.08.2015 р. № 656, від 30.12.2015 № 1159 та від 27.07.2016 р. №567), а 

авторка заслуговує на присудження наукового ступеня доктора політичних 

наук за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси.

Офіційний опонент: 

завідувач кафедри 

міжнародних медіакомунікацій 

та комунікативних технологій 

Інституту міжнародних відносин 

КНУ імені Тараса Шевченка,

доктор політичних наук, доцент С. І. Даниленко
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ВІДГУК
офіційного опонента доктора політичних наук, професора 

Ротар Наталії Юріївни на дисертацію 
Мацишиної Ірини Віталіївни «Дискурсні практики конструювання

політичної реальності України», 
подану на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук 

за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси

Функціонування політичних інститутів та динаміка політичних процесів, 

що пов’язані з феноменом публічного поля стали джерелом формування 

предметного поля у вивченні дискурсних практик в рамках політичної науки. З 

появою робіт голландського вченого Т. Ван Дейка дискурс стали розглядати 

«як складне комунікативне явище», що є складовою політичних процесів. З 

іншого боку, зміни в сфері політики, які відбулися під впливом цифрових 

технологій, сформували варіативне інформаційно-комунікативне тло, що 

сприяло зростанню наукового інтересу до дослідження політичних процесів за 

допомогою дискурсного аналізу -  методологічного підходу, який вивчає 

дискурсні практики -  особливий вид політичних практик, основним способом 

реалізації яких виступає текст.

Роботи провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників в сфері 

дискурсного аналізу демонструють необхідність розвитку теорії політичного 

тексту. Поточні дискусії про характер взаємодії тексту та контексту ілюструють 

розрив між теоретичними моделями, що існують в політичній науці та 

практичними способами реалізації політичних процесів. Тож можна 

констатувати зростання потреби у формуванні інтегрованого поля дослідження 

дискурсних практик.

У даному контексті дисертаційна робота І. В. Мацишиної, присвячена 

вивченню дискурсних практик конструювання політичної реальності України є 

актуальною та інноваційною.

Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх наукова 

новизна. Логіка дисертаційної роботи переконують, шо лослілнигтя поставила

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка



перед собою за мету з’ясувати основні механізми, форму та специфіку 

дискурсних практик конструювання політичної реальності України. Основні 

завдання дослідження, сформульовані авторкою у вступі дисертаційного 

дослідження, полягають у обґрунтувати теоретико-методологічні засади 

дослідження символічного інтеракціонізму до аналізу політичних процесів 

України періоду незалежності; виявленні механізмів конструювання політичної 

реальності за допомогою аналізу дискурсних практик; віднайдені специфіки 

дискурсних практик у контексті дослідження механізмів конструювання 

політичної реальності України часів незалежності; з’ясуванні роль символічних 

структур, що відтворювали дискурсні практики України; виокремленні 

основних суб’єктів дискурсних практик, які впливали на процес конструювання 

політичної реальності України; укладанні словника символічних структур 

дискурсів в Україні 1991-2014 pp. (с. 18-19).

Таке коло завдань визначило відповідні алгоритм та методологію 

дослідження, яких дисертант послідовно дотримується, зокрема свідченням 

цього є структура дисертаційного дослідження, його текст та висновки. 

Доречно, на наш погляд, відзначити свідоме, ґрунтовне та конструктивне 

володіння дисертантом як сукупністю загальнотеоретичних методів 

дослідження, так і специфічними методами, породженими розвитком та 

останніми досягненнями науковим комплексом гуманітарного знання, зокрема 

символічним інтеракціонізмом, компаративним дискурс-аналізом та 

методологічними принципами феноменоголії. Це дозволило значно 

урізноманітнити та поглибити аналіз політичних процесів, що відбувалися в 

Україні у період 1991-2014 pp. Конструктивною та позитивною у цьому плані 

можна визнати вдалою спробу автора визначити та дослідити специфіку 

конструювання політичної реальності у вигляді знаково-символічної інтеракції 

як дискурсної практики обміну символами.

Аналізуючи вихідні теоретико-методологічні основи дослідження 

дискурсивних практик конструювання політичної реальності України, авторка 

звертається до концептуалізації проблем самоорганізації політичної системи (Р.



з
Варт, У. Джеймс, Д. Дьюі, У. Еко, Ю. Лотман, Ч. Морріс, Ч. Пірс, С. Розенталь, 

Ж. Баатй, Ж. Бодрійяр, П. Бурд’є, Ж. Де Лез, Гі Дебор, І. Валлерстайн,, Н. 

Луман, У. Міттчел) (с. 29-43); офіційного політичного дискурсу держави як 

продукту самоорганізації політичної системи (Л. Д. Філліпс, М. В. Иоргенсон 

Е. Бенвеніст, Л. Вітгенштейн, Д. Остін, Д. Серль, Ж. Батай, Ю. Габермас, Ж. 

Делез, Г. Сейдел, М. Фуко, М. Хайдеггер) (с. 48-60); символізації політичних 

процесів як способу дискурсних практик конструювання політичної реальності 

(М. Едельман, М. Ільїн, О. Малінова, Д. Батлер, Г. Вежбицька, К. Лефора, М. 

Фуко, Е. Гоффман, Р. Кантер, Дж. Мід, П. Холл) (с. 67-81), особливу увагу 

приділяючи критичному осмисленню логіки розвитку політичної системи, 

політичних процесів та політичних інститутів як складові політичної 

реальності.

Аналіз сучасний теоретичних підходів до вивчення дискурсних практик 

конструювання політичної реальності України, сформульованих в сучасній 

політичній науці, дозволи дисертантці сформулювати наукове положення про 

тривекторний напрям дискурсної моделі. Саме воно стало ядром дослідження 

та структуроутворюючим чинником дисертації. Відповідно до цієї моделі, 

дискурсна практика є ефективною для дослідження політичних інститутів та 

протестних акцій, оскільки вони у вигляді текстів породжують політичні 

дискурси країни. Політична еліта, як виробник дискурсів, відтворює 

висловлювання, що відповідають правилам дискурсних практик. Способи 

виробництва й сприйняття висловлювань, характеризують норми сприйняття 

цінностей, що репрезентуються через текст, (візуалізація на с. 181-182).

Розуміючи структуру політичного тексту як політичну реальність, 

дослідниця наголошує, що кожний політичний дискурс, що вироблявся крізь 

дискурсні практики, впливав на появу нових дискурсів. Звідси дискурсні 

практики, як процес обміну смислами, є складним комунікативним явищем. 

Адже вони не тільки актуалізують обмін інтерпретаціями у середині дискурсу, 

але встановлюють ціннісний вимір реальності, що може впливати як на 

стабільність, так і на зміну політичної системи. Зауважимо, коли дослідниця



цаполягає на тому, що дискурсні практики є продуктом політичної системи, 

вона припускає й вплив дискурсів на зміну політичної системи. Дискурс, як 

форма дискурсних практик, проаналізований за вертикальним, горизонтальним 

та пропорційним векторами. І якщо вертикальний вектор пов’язаний з 

дискурсом влади, що породжував інші політичні дискурси, то горизонтальний 

вектор проаналізовано крізь медіадискурс. Він, на думку дослідниці, виконує 

функції символізації політики, тому категорії «фреймінгу», «символічних 

кластерів», «інтеракції» розглядаються з метою встановлення механізмів 

функціонування дискурсних практик (с. 87-112, 188-208).

Особливий інтерес викликають результати дослідження офіційного 

політичного дискурсу, які були досягнуті шляхом вивчення політичних 

процесів України періоду незалежності через смислове означення демократії 

періодів президентства: JI. Кравчука як «романтичної демократії», JI. Кучми як 

«кланової демократії», В. Ющенка як «імітаційної демократії», В. Януковича як 

«цинічної демократії». У роботі не здійснюється аналіз офіційних дискурсних 

практик періоду президентства П. Порошенка, що пов’язано з необхідністю 

розробкою додаткового інструментарію.

І. В. Мацишина наголошує, що модель конструювання реальності за 

допомогою медіа відбувається за наступною логікою: «подія -  знак -  мовні 

акти -  символи -  фрейм -  метаподія -  дискурс -  текст» (с. 313). Оперуючи 

поняттями «подія» та «метаподія», авторка зазначає, що дискурсні практики 

породжують події, яких не існувало, що вказує на конструювання 

псевдореальності. Балансування інтерпретацій між символічним та політичним 

полями вказує на рівень стану політичної системи, коли нормотворчі процеси 

відповідають репрезентаційним схематичним текстам у вигляді символів (с. 

315-333). Визначення місця дискурсного аналізу в політології, можливостей 

його застосування для аналізу політичних явищ, співвіднесення існуючих 

теоретичних моделей дискурсних практик з завданнями емпіричних досліджень 

надає можливість більш точного опису трансформацій політичних систем, що 

відбуваються під впливом політичних дискурсів.



Цінності політичного дискурсу, які зводяться до обґрунтування і 

відстоювання свого права на владу, проаналізовано крізь пропорційний вимір 

дискурсу повсякденності. Через промови політиків, судові рішення, статистичні 

данні, І. В. Мацишина наголошує на формуванні картини світу в свідомості 

масового адресата. Її специфіка -  це конструкт, збудований системою 

медіадискурсу та політичного дискурсу- за допомогою-символічних-структур 

дискурсів. Це та квазіреальність, що пропонується владою та виробляється як 

інтерсуб’єктивність суб’єкта політики. Виявлення найбільш ефективних 

дискурсних практик, задіяних в процесі формування цінностей -  нагальне 

завдання для дослідниці. Встановлені пропорційні вектори, що вказують на 

рівень конфронтації у суспільстві під впливом політичних дискурсів, надали 

можливість не тільки скласти словник символічних структур дискурсів, але й 

зробити авторський висновок: «коли офіційний політичний дискурс 

розширюється, він потрапляє з публічного простору в повсякденний. І його 

інтерпретаторами стають актори, які відіграють значну роль у своїх групах. У 

такий спосіб мікрорівень і макрорівень політичної сфери вступають у конфлікт, 

через що виробляється смислова структура політичної реальності. Тому 

дискурс стає не тільки конструктом реальності, але й сам цією реальністю 

конструюється» (с. 328). Таким чином, дискурсні практики на побутовому рівні 

регламентують канали поширення інформації, правила побудови інтерпретацій, 

процедуру обміну інтепретаціями і впливають на участь «прихованих груп», які 

відіграють значну роль у просуванні смислів.

Результати дисертаційного дослідження І. В. Мацишиної позначені 

науковою новизною, зокрема автором вперше: доведено, що політичні процеси, 

як предмет політологічного дослідження, можуть аналізуватися як політичні 

тексти, що впливають на розвиток дискурсних практик (с. 45-60); визначено 

три дискурсні вектори, що відтворюються вертикально (за лінією «комунікант -  

комунікат»), горизонтально (за лінією «подія — метаподія»), пропорційно та 

виділено п’ять типів політичних дискурсів (дискурс еліт, інституційний, 

локальний, опозиційний, зовнішньополітичний дискурси), що через дискурсні
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вектори виробляли групові автентичні цінності української нації (с. 83-84); 

виявлено механізм конструювання політичної реальності у вигляді знаково- 

символічної інтеракції як дискурсні практики обміну символами (с. 101-117); 

обґрунтовано специфіку дискурсних практик, що залежить від індикаторів 

зворотної комунікації у дискурсних векторах й впливає на конструювання 

політичної реальності та/або псевдореальності у закритих, відкритих та 

перехідних системах (с. 141-157); виокремлено суб’єкти дискурсних практик, 

які впливали на конструювання політичної реальності України періоду 

незалежності (с. 183185, 312-314, 367-369); розроблено словник символічних 

структур, що наповнювали політичні дискурси України періоду незалежності, 

та встановлено стійкий характер символічних структур дискурсів (с. 315-332).

Дисертаційне дослідження І. В. Мацишиної є достовірним. Воно 

спирається на фундаментальний аналіз сучасний теорій політичної науки, 

достатньо повний комплекс праць дослідників дискурсних практик та 

особливостей процесу конструювання політичної реальності у сучасному світі, 

широкої законодавчої та нормативно-правової бази, що стосується 

функціонування політичної системи України та матеріалів засобів масової 

інформації, які дозволили відобразити специфіку предмету дослідження.

Наукове та практичне значення результатів і висновків дисертації, 

пропозиції щодо їх використання. Наведені в тексті узагальнення, висновки 

та пропозиції можуть бути використані органами державної влади та 

публічного управління при розробці й вдосконаленні основних положень 

стратегій громадянського консолідації в Україні, принципів управління 

регіональним розвитком поліетнічних територій та зацікавленими суб’єктами 

політичних відносин під час формування концептуальних моделей 

представництва інтересів, що використовуватимуться у публічному дискурсі. 

Використання принципу функціонування фреймінгу як спрощеної інтерпретації 

політичних подій через опозиційність символічних структур та наративи, може 

бути використана як алгоритм для створення аналітики «прихованого» 

політичного маркетингу.
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Отримані в процесі дослідження результати можуть бути використані у 

навчальному процесі, зокрема при викладанні курсів «Символічна політика», 

«Прикладні соціально-комунікаційні виміри політики», «Політична 

комунікація» та загального курсу «Політологія» для студентів неспеціальних 

факультетів.

Повнота викладу сформульованих в дослідженні наукових положень, 

висновків і результатів в опублікованих працях. Основні результати 

проведених І. В. Мацишиною досліджень, теоретичні та методологічні 

положення і практичні рекомендації відображені у 45 наукових публікаціях, в 

тому числі в 1 індивідуальній монографії, 18 статтях у фахових виданнях 

України (з яких 7 включені до міжнародних наукометричних баз), 4 статтях у 

наукових періодичних виданнях інших держав за напрямом, з якого 

підготовлено дисертацію (з яких 1 включена до бази даних Scopus), 14 статтях у 

наукових виданнях України, що додатково відображають результати 

дисертаційного дослідження та 8 тезах доповідей на наукових конференціях.
*

Дискусійні положення та недоліки дисертаційної роботи. Висока 

позитивна оцінка результатів, отриманих автором у процесі дослідження, не 

означає відсутності в роботі певних дискусійних положень, які полягають, на 

наш погляд, у такому:

По-перше, досліджуючи дискурсні практики конструювання політичної 

реальності України, авторка фахово послуговується такими категоріями аналізу 

як «текст» та «контекст». Проте, будь-яка дискурсна практика, яка формується 

та відтворюється у полі політики, передбачає «затекст» -  той аспект політичної 

реальності, який залишається поза практиками конструювання, переважно, або 
*

через обмежену можливість застосування інструментів символізації, або через 

Появу небажаного смислового наповнення. Через те, що затекст опосередковано 

впливає на смислове навантаження сконструйованої політичної реальності, 

вважаємо доречним виокремлення таких затекстів для дискурсів 

«романтичної», «кланової», «імітаційної», «цинічної» демократії.
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По-друге, вагома частина дослідження присвячена вивченню 

зовнішньополітичного дискурсу у його медіа вимірі. На нашу думку, дана 

частина дослідження потребувала, по-перше, здійснення авторкою аналізу 

зарубіжних ЗМІ, за допомогою яких відбувалося вироблення певних патернів 

консолідації чи розколу України; по-друге, визначення можливостей, ролі та 

значення міжнародних акторів, насамперед міжнародних організацій, присутніх 

в публічному та медіа просторах України, у процесах конструювання 

політичної реальності України.

По-третє, схвально оцінюючи доречне застосування поняття «політична 

ідентичність», зауважимо, що подекуди авторка не зважає на високу 

динамічність політичних ідентичностей як явища та чинника конструювання 

політичної реальності, свідченням чого є вживане на с. 11 автореферату 

«встановлення політичної ідентичності». Також, на нашу думку застосування 

більш варіативного розуміння опозиційної пари «Ми -  Вони», де «Вони» це й 

«Інший», й «Друг», а не тільки «Ворог», дозволило б проаналізувати локальні 

дискурси та смисли територіальної ідентичності не тільки через систему центр- 

периферійних відносин, але й через імовірність/потребу/бажаність консолідації 

локальних еліт у відносинах з політичним центрам задля конструювання 

політичної реальності.

. По-четверте, вивчаючи прагматику офіційного політичного дискурсу 

України періоду незалежності, авторка вдало означає його структуру через 

зв’язок з президентськими електоральними циклами. Але, відкритим, на нашу 

думку, залишилися питання (1) чому дискурси «романтичної демократії», 

«кланової демократії», «імітаційної демократії», «цинічної демократії» дуже 

швидко ставали маркерами процесів політичної ідентифікації в Україні, і так 

само швидко переставали бути ними; (2) чому за збереження індикаторів 

смислових конструктів («нація», «донецькі», «фашисти», «помаранчеві», 

«олігархи») змінювалося смислове навантаження демократії.

По-п’яте, авторка наголошує, що основна мета політичного дискурсу 

пов’язана з лояльністю або спротивом владі. Але низка дискурсів, що пов’язані



з захистом навколишнього середовища, тварин, розширенням прав 

«прихованих» спільнот у контексті політичного дискурсу, свідчить про те, що 

існують й інші дискурсні вектори. І питання влади відходить на другий план, 

порівняно з цінністю захисту планети, безпеки людини тощо.

Відповідність дисертації вимогам Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. 

Висловлені зауваження не зменшують наукової цінності дисертаційного 

дослідження І. В. Мацишиної і не впливають на позитивну оцінку проведеного 

дисертаційного дослідження в цілому. Основні положення дисертаційного 

дослідження, висновки та рекомендації, які формулює автор, містять суттєву 

наукову новизну, мають належну аргументацію, достатньою мірою 

обґрунтовані, науково достовірні. Отже, докторська дисертація І. В. Мацишиної 

є завершеною, самостійно виконаною науковою працею, у якій вирішено ряд 

актуальних наукових проблем та отримані науково обґрунтовані результати, що 

сприятимуть розвитку політичного управління.

Дисертаційне дослідження І. В. Мацишиної «Дискурсні практики 

конструювання політичної реальності України» відповідає паспорту 

спеціальності 23.00.02 -  політичні інститути та процеси. Текст автореферату 

повною мірою розкриває зміст дисертаційної роботи. їх основні положення 

ідентичні.

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що дисертаційна робота І. 

В. Мацишиної «Дискурсні практики конструювання політичної реальності 

України» є самостійним, завершеним науковим дослідженням, яке містить 

обґрунтовані та достовірні наукові результати і відповідає сучасним вимогам 

Міністерства освіти і науки України щодо такого роду наукових робіт (пп. 9, 

ld-14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 зі змінами, внесеними 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р., 

№ 1159 від 30.12.2015 р., № 567 від 27.07.2016 p.), які висуваються до 

докторських дисертацій та відповідають паспорту обраної спеціальності. Тому
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є всі підстави вважати, що авторка дисертаційного дослідження Мацишина 

Ірина Віталіївна заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

політичних наук за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси.

Офіційний опонент:
доктор політичних наук, професор,
професор кафедри політології
та державного управління -
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича ^  Н. Ю. Ротар
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