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ВІ ДГ УК 
офіційного опонента 

на дисертаційне дослідження 
Грабської Анни Володимирівни 

«Суспільно-правовий іномовник DW (Deutsche Welle): 
особливості німецького досвіду», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із 
соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.01 -  

теорія та історія соціальних комунікацій

Цінність інформації -  неоднозначне явище, зумовлене 

амбівалентною сутністю самої цінності: як відомо, вона може бути 

закладена у зміст об'єкта повідомлення, а може виявлятися у 

ставленні суб’єкта до цього об’єкта. Суспільна значущість є ключовою 

ознакою цінності інформації. Кожен суб'єкт аудиторії самостійно 

визначає цінність інформації крізь призму власних світоглядних 

принципів, орієнтирів, інтересів, життєвого досвіду, рівня знань тощо. 

Ось чому цінність інформації характеризується суб'єктно-об’єктною 

значущістю: інформація, яка є цінною для однієї людини, не 

обов'язково буде такою для іншої.

Журналістика робить цю тезу ще більш доречною. Інформація у 

журналістиці розчиняється у конгломераціях ідеологій, інтерпретацій, 

герменевтики, що дає можливість невеличкому як на сьогодні, але 

(саме тому] і затребуваному загону високопрофесійних мас-медій на 

власний розсуд бавитись з аудиторією. Погляньмо на сучасний 

медіарельєф -  високопрофесійна журналістика навіть за умов 

відчутного скорочення власної представленості у соціальних 

комунікаціях за своєю інформаційною природою залишається 

потужним аксіологічним феноменом. Тому актуальність дисертації 

пані Анни Грабської і доцільність проведення такого дослідження 

саме за умов німецького досвіду не викликають сумнівів. Підкреслю
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при цьому і безсумнівну логіку як формулювання, так і розташування 

пунктів завдань (сторінки 7 -  8), які дисертантка перед собою 

поставила, -  а це є свідченням гарної логічної побудови роботи. 

Український медійний мультиплікат (останнє завдання) авторка 

планує змоделювати, спочатку з'ясувавши «характеристику позиції 

DW на сучасному глобального медіа ринку» (другий пункт] через 

власне встановлення «ролі і місця DW в контексті німецької публічної 

дипломатії на сучасному етапі» (пункт три). Принципово, отже, пані 

Анна висуває наукову гіпотезу про те, що за своєю сутністю будь-яка 

діяльність мас-медій є чинником публічної дипломатії, адже вона 

спрямована передусім на поширення ціннісно орієнтуючої інформації. 

Журналістика -  а надто газетна, транслюючи систему поглядів, які 

структурують інтереси й цінності суспільства, формує особливу 

суспільну сферу, а це здійснює аксіологічний вплив на аудиторію.

Ключову увагу дисертантка звертає на різницю між поняттями, 

які часто здаються синонімічними, -  організаційно-правовою та 

суспільно-правовою публіцистикою. На думку дисертантки, суспільно- 

правовий аспект іномовника передбачає вихід контенту за рамці 

необхідності переконання і апелює до аудиторії за допомогою 

застосування інших семантичних прийомів.

Яких саме?

Іномовник віддзеркалює певні конкретні позиції автора чи 

авторів, які не є доктриною. Іномовник відкритий до інтерпретацій, 

але все ж корелюється з контентними офертами, аніж із 

нав’язуванням життєвих алгоритмів, у розділі 4 «Аналіз контенту DW 

та правових основ організації іномовлення в Україні» авторка 

знаходить цілий лабіринт підтекстів, які цілком вписуються у 

комунікаційну канву подач і не перетворюються на
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«квазікомунікативний» чинник аудиторних зацікавлень. Суспільно- 

правовий статус іномовника спрямовує оперувати його усім 

доступним спектром дискусій та інтерпретацій (сторінка 69), але не 

виходить за межі денотацій та субкодів, тих семантичних асоціацій, 

які викликає текст у свідомості представника аудиторії. А тому 

повідомленева структура подач іномовника є не більше, ніж 

психоформуючою, а не патогенною, як у випадку з журналістикою 

ідеологічною, спрямованою часто на агресивну дидактику 

комунікаційної пропозиції.

Текст дисертації засвідчує, що суспільно-правовий статус DW 

примушує його подавати універсальну картину світу, її динаміку, 

максимально можливі забарвлення, не спотворюючи реальність «під 

автора» і не надаючи їй характеристики кволо іммобільної. У 

діяльності DW пані Анна Грабська не бачить намірів поділу сфер. 

Ціннісні домінанти (політичні, соціокультурні, особистісні) 

трансформуються і працюють на зміну морально-етичних ідеалів 

ціннісної системи соціуму в цілому. У матеріалі підрозділу 1.4 

«Створення Deutsche Welle. Основні етапи розвитку німецького 

іномовника» дисертантка звертає увагу на технологічну базу подачі 

медіареальності, детерміновану розвитком нових медійних 

технологій. Сучасна журналістика іномовника як система ціннісної 

інформації характеризується аксіологічною незбалансованістю - 

зміщенням аксіологічних векторів. Адже загальна тональність подач 

-  як системно-структурного утворення -  є головним прийомом 

формування аксіологічно-інформаційної моделі інформування DW.

В межах підрозділу 4.2. «Результати дослідження контенту 

української редакції DW» дисертанткою описано технологію 

проведення та результати контент-аналізу матеріалів української
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редакції DW. Цікавим мені видаються висновки, які витікають з цього 

дослідження. Отже, сприйняття іномовника українською аудиторією 

відбувається через високий рівень функціональності журналістики 

DW, а це призводить до антропогібридизації — створення 

автентичних світомоделей, в кінцевому результаті зорієнтованих на 

моральні цінності, імперативи позитиву та гуманності.

Формулювання позитивного іміджу іномовника пані Анна 

Грабська зумовлює тлумаченням моделетворення як однієї із 

головних ознак іномовної журналістики (дивимось текст висновків). 

За дисертанткою, на суспільно-правовому рівні моделювання 

наслідків функціонування журналістики іномовника можна вважати 

процесом контентної інваріації, адже воно пов'язане з процесом 

пізнання, а тому зростає роль репрезентації авторської інформації, що 

дозволяє виокремити моделювання як наслідок певного 

психологічного явища, яке передбачає включення в повідомлення 

різних видів суспільних контекстів. Ось чому не можна не вітати 

остаточний підсумок аналізованого дослідження: суспільно-політична 

модель іномовника DW є результатом високої функціональності 

журналістського продукту та моделлю мислення аудиторії.

Відзначаючи безсумнівні наукове і практичне значення 

дисертації «Суспільно-правовий іномовник DW (Deutsche Welle): 

особливості німецького досвіду», вміння авторки провести вичерпний 

аналіз малодосліджених актуальних проблем усієї суспільно- 

політичної палітри діяльності DW як іномовника, вважаю за доцільне 

зробити і низку зауважень до аналізованої розвідки.

1. Авторка дисертації пропонує два варіанти періодизації 

основних історичних етапів становлення Deutsche Welle. При цьому



можна було б конкретизувати, яку з версій періодизації історії 

німецького іномовника Анна Грабська вважає пріоритетною і чому.

2. Дисертантка провела порівняльний аналіз діяльності DW та 

низки іномовників-конкурентів (BBC World Service, BBG, Euronews, 

CCTV, A1 Jazeera, Russia Today) -  матеріал підрозділу 3.2 «DW на 

глобальному медіаринку». При цьому видається доречним прохання 

конкретизувати, чому авторка порівнює виключно кількісні, а не 

якісні показники діяльності цих медіакомпаній.

3. Проведений дисертанткою аналіз міжнародного конкурсу 

сайтів і блогів The Bobs (матеріал підрозділу 4.3 «Міжнародний конкурс 

сайтів і блогів The Bobs як інструмент підтримки свободи слова за 

допомогою "новихмедіа"») видається доцільним. Однак цей підрозділ у 

структурі дисертації можна було б внести не до четвертого розділу 

[«Аналіз контенту DW та правових основ організації іномовлення в 

Україні»), а до третього [«Місце DW в системі німецьких ЗМІ та на 

глобальному медіа ринку»).

Втім, пані Анна Грабська, поза сумнівом, успішно впоралась із 

завданнями, поставленими перед собою як автором наукового 

дослідження. На підставі детального опрацювання значної кількості 

теоретичних джерел зроблено коректні, цікаві, цілком обґрунтовані 

висновки. Дисертація пані Анни пройшла добру апробацію. Новизна 

основних положень дослідження беззаперечна. Всі основні положення 

дисертації знайшли відображення в авторефераті та опублікованих за 

темою дисертації працях.

Все це дає підстави припустити, що дисертація пані Анни 

Грабської є самодостатнім та творчим доробком, виконана робота 

відзначається авторським баченням можливості вирішення обраної 

наукової проблеми. Дисертація являє собою науково ціннісну
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розробку ключових тенденцій розвитку суспільно-правових засад 

функціонування іномовника на прикладі DW, вивчення 

функціональних та наслідкових чинників діяльності мовника, 

розробку, здійснену без прив’язки до персоналій, ідеологем та міфів 

будь-якого ґатунку, на рівні філософського осмислення тих категорій 

медіареальності, які авторка вважала доречними пов'язувати із 

об'єктом дослідження. Практична цінність аналізованої розвідки 

полягає в тому, що є можливість використовувати розглянутий у 

дисертації фактичний матеріал при підготовці як викладання 

навчальних дисциплін для студентів галузі «Журналістика», так і 

ґрунтовних наукових досліджень з теорії та історії соціальних 

комунікацій та медіаправа.

Дисертацію, представлену пані Анною Грабською, створено у 

відповідності до вимог Міністерства освіти і науки України. Аналіз 

тексту дослідження засвідчив суттєві позитивні моменти у його 

проведенні. Чіткі формулювання ключових дослідницьких атрибутів, 

виразна структура тексту дисертації, логіка викладу матеріалу 

свідчать про те, що саме дослідження «Суспільно-правовий іномовник 

DW (Deutsche Welle]: особливості німецького досвіду» -  завершена 

наукова праця. Дисертація виконана сумлінно, правильність основних 

засад проведення розвідки -  вибір об'єкта, предмета дослідження, 

окреслення завдань, що стоять перед дисертантом, наукова 

значущість та новизна одержаних результатів -  не викликають 

сумнівів.

Дисертація Анни Володимирівни Грабської «Суспільно-правовий 

іномовник DW (Deutsche Welle]: особливості німецького досвіду» є 

завершеним самостійним дослідженням, що відповідає спеціальності

27.00.01 -  теорія та історія соціальних комунікацій та вимогам пунктів
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9, 11, 12 та 13 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника”, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 (зі 

змінами), які висуваються до кандидатських дисертацій, а Анна 

Володимирівна Грабська заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю

27.00.01 -  теорія та історія соціальних комунікацій.

Офіційний опонент -  доктор філологічних наук, 
кандидат соціологічних наук, професор, 
професор кафедри реклами і мови ЗМІ фа
культету журналістики Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем'янчука Юрій Фінклер

г0(2Ю. Е. Фінклера засвідчую.



Відгук 
офіційного опонента 

на дисертацію 
Грабської Анни Володимирівни 

“Суспільно-правовий іномовник DW (Deutsche Welle): 
особливості німецького досвіду”, 

подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук із соціальних комунікацій 

зі спеціальності 27.00.01 -  теорія та історія соціальних комунікацій

Створення та підтримка свого позитивного іміджу є важливим 

завданням кожної держави. Це суттєво впливає на сприйняття країни як у 

її межах, так і поза ними. Під іміджем розуміють цілеспрямовано 

сформований образ із метою емоційно-психологічного впливу для 

популяризації певної продукції, ідей тощо. Вирішенню завдання створення 

та підтримки іміджу держав значною мірою сприяють мас-медіа різних 

видів власності, зокрема -  суб’єкти суспільного мовлення. Зазвичай це 

телерадіоорганізації, що фінансуються з державного бюджету і 

позиціонуються як незалежні, контрольовані громадською радою, до якої 

входять авторитетні професіонали мас-медійної діяльності. Суб’єкти 

громадського мовлення можуть виконувати важливі завдання державної 

політики у сфері міжнародних відносин, культури, утвердження 

національної ідентичності, популяризації країни за кордоном тощо. 

Усталені традиції розвитку та підтримки суспільного мовлення можна 

спостерігати на прикладі європейських демократій. З огляду на те, що в 

Україні система суспільного мовлення перебуває на етапі становлення, 

набувають значної актуальності дослідження досвіду іноземних держав у 

цій сфері.

Невід’ємним складником системи суспільного мовлення є 

іномовлення -  діяльність ЗМІ, цільовою аудиторією яких є іноземні 

держави. Система іномовлення України для іноземних держав в останні 

роки демонструє швидкий розвиток. Досвід інших країн у цій сфері теж 

можна використати для цілеспрямованого докладання зусиль із розвитку
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іномовлення України. У дисертації Анни Грабської досліджено 

особливості функціонування німецького іномовлення -  медіакомпанії DW 

(Deutsche Welle). Хронологічні межі дослідження охоплюють період від 

заснування медіакомпанії у 1953 році до сучасного етапу її діяльності. Тож 

дисертація Анни Грабської є не лише актуальною, а й важливою для 

науковців, дипломатів, політиків та зацікавленої громадськості.

Структура роботи відповідає поставленим завданням, які авторці 

вдалося виконати повною мірою. їх змістовність, глибина та розв’язання 

свідчать про добре продумане планування дослідження. У першому розділі 

дисертантка ґрунтовно аналізує джерельну базу дослідження, яка є досить 

вичерпною і містить праці як українських, так і німецьких науковців. 

Окремо виділено найбільш значущі роботи на тему дослідження, стисло і 

аналітично викладено їхню суть. Детально описано методологічну основу, 

яка використовувалася для проведення дослідження. Обрані методи 

досліження, серед яких контент-моніторинг, дозволяють всебічно розкрити 

тему дисертації.

У другому розділі досліджено та проаналізовано функції, завдання й 

організаційну структуру DW на сучасному етапі. Зроблено висновки про 

те, які елементи організаційно-правової структури німецького іномовника 

можна було б використати як зразок для наслідування у процесі розвитку 

системи іномовлення України. Проаналізовано відповідне німецьке 

законодавство. Аналіз вищезгаданих аспектів діяльності німецької 

медіакомпанії наведено в описовій формі, у вигляді стислих тез і 

висновків. Вважаємо це оптимальним способом розв’язати поставлене 

завдання.

У третьому розділі дисертантка зробила спробу визначити роль і 

місце DW в системі німецьких мас-медіа. При цьому надано докладну 

характеристику медіаринку Німеччини. Це важливий аспект роботи, який



свідчить про повноту проведеного дослідження, надає йому комплексного 

характеру.

У дослідженні також проаналізовано позицію DW на глобальному 

медіаринку, проведено порівняльний аналіз діяльності Deutsche Welle з 

діяльністю низки іномовників-конкурентів, а також зроблено спробу 

з’ясувати роль DW в публічній дипломатії Німеччини. Таким чином 

дисертація набуває логічної завершеності, оскільки дає змогу дізнатися не 

лише про місце і роль DW на німецькому медіаринку, а й пропонує значно 

ширший аналіз місця цієї медіакомпанії у світі. Вважаємо це безумовно 

позитивним і переконливим аспектом дослідження.

У четвертому розділі представлено результати аналізу контенту 

української редакції DW за рік (хронологічні межі дослідження -  вересень 

2015 -  вересень 2016 pp.). Дуже важливо, що Анна Грабська у своєму 

дослідженні не обмежилася визначенням ролі та місця DW в контексті 

німецького та глобального медіаринків, а й проаналізувала безпосередньо 

контент, який виробляє один із підрозділів медіакомпанії. На основі 

кількісного аналізу текстів DW Ukrainian дисертантка зробила висновки 

про баланс тематичного наповнення контенту цього підрозділу 

медіакомпанії та висловила низку рекомендацій для оптимізації роботи 

цього підрозділу.

Важливо наголосити, що одним із джерел фактів для написання 

дисертації Анни Грабської став особистий досвід роботи авторки в 

українській редакції DW. Це підвищує рівень довіри до проведеного 

дослідження і його цінність для українського журналістикознавства, 

оскільки дослідження було здійснено не лише “ззовні”, а й “зсередини”. 

Дисертантка пропонує “інсайдерський” погляд на обрану тему і 

посилається на велику кількість іншомовних джерел.

У процесі дослідження дисертантка вповні дослідила обрану наукову 

проблему та вирішила поставлені наукові завдання. Новизна винесених на



захист наукових положень підтверджується детальним аналізом 

документальних джерел та достатньою апробацією наукових положень й 

отриманих висновків. Достовірність здобутих результатів зумовлена 

методологічною обґрунтованістю вихідних теоретичних положень, 

комплексним розглядом проблеми дослідження, потужною емпіричною 

базою. Теоретичні та практичні висновки, яких дійшла дослідниця, 

виглядають цілком обґрунтовано.

При цьому робота не позбавлена дрібних недоліків. Деякі положення 

та твердження авторки потребують уточнення.

1. Вважаємо дискусійним проведення моніторингу контенту виключно 

української редакції DW. Можна було б конкретизувати та повніше 

розкрити, чому проведений моніторинг не охоплював контент кількох 

підрозділів німецької медіакомпанії (наприклад, російсько-, англо- та 

німецькомовного).

2. У дослідженні не зовсім чітко обґрунтовано необхідність проведення 

аналізу законодавства України у сфері іномовлення. Результати цього 

аналізу авторка представила в окремому підрозділі дисертації (підрозділ 

4.4 “Правові основи організації іномовлення в Україні”). Чи дійсно 

необхідним було проведення цього аналізу в контексті того, що предметом 

дослідження є компанія-іномовник Німеччини?

Висловлені зауваження й побажання не мають принципового 

характеру, не применшують наукової цінності дисертаційної роботи, яка є 

актуальною та важливою для теорії та практики соціальних комунікацій.

Автореферат є автентичним за змістом та відображає основні 

положення дисертації. Наукові положення, що виносяться на захист, 

відображені в дев’яти наукових публікаціях з добувачки, які відповідають 

вимогам ДАК МОН України.



На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що 

дисертація А.В. Грабської “Суспільно-правовий іномовник DW (Deutsche 

Welle): особливості німецького досвіду” є цілісним самостійним 

дослідженням, що відповідає паспорту спеціальності 27.00.01 -  теорія та 

історія соціальних комунікацій, а також усім вимогам п. 11 та п. 13 

“Порядку присудження наукових ступенів”, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року. Авторка дисертації 

А.В. Грабська заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

наук у сфері соціальних комунікацій за спеціальністю “Теорія та історія 

соціальних комунікацій”.
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