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ВСТУП 

 

Актуальнiсть теми дослiдження. Намагання теоретично осмислити всю 

сутнiсть i функцiональнiсть мiжкультурної комунiкацiї ще не досягли свого апогею. 

Дедалi частiше дана проблематика стає об’єктом перехресних дослiджень учених 

рiзних галузей соцiогуманiтарних наук. Iнтеркультурна комунiкацiя, як 

систематичний комплекс регульованих дiй призводить до цiлого спектру соцiальних 

результатiв та впливає на комплексний розвиток соцiально-полiтичного буття 

людини – створюються новi спiльноти i вiдносини мiж ними, iнституцiйнi структури 

духовного походження, зв’язки мiж народами i державами, iнформацiйнi канали. 

Мiграцiйнi процеси у свiтi, в межах України та у «вiдкритому для свiту» Львовi 

зокрема, актуалiзують необхiднiсть використання культурних механiзмiв мiнiмiзацiї 

суспiльної напруги i запобiгання насильству, розробки наукових пiдходiв до 

налагодження цивiлiзацiйного дiалогу й полiлогу, реалiзацiї полiтики мiжкультурної 

взаємодiї в межах громади, мiста, регiону.  

Важливим, у науково-теоретичному аспектi, видається вивчення сутнiсних 

характеристик мiжкультурної комунiкацiї та соцiальних комунiкацiй як цiлiсних 

систем взаємопов’язаних дiй, що розкривають унiверсальне та унiкальне в 

iнтерактивнiй взаємодiї суспiльства. Крiм того, необхiдно системно 

охарактеризувати взаємозалежнiсть понять мiжкультурної комунiкацiї, соцiальних 

комунiкацiй, толерантностi, системи мiсцевого самоврядування, iнститутiв 

громадянського суспiльства в соцiокультурному iнформацiйному середовищi. Це 

дозволить комплексно висвiтлити концептуальнi стратегiї управлiння процесами 

мiжкультурної комунiкацiї, довести вагомий вплив соцiально-комунiкацiйних 

технологiй та масово-iнформацiйних продуктiв на налагодження  iнтеркультурного 

порозумiння.  

У дисертацiї актуалiзуються соцiально-комунiкацiйнi технологiї 

мiжкультурної взаємодiї таких суб’єктiв соцiальної дiяльностi, як: iнститути 

громадянського суспiльства (громадськi органiзацiї, недержавнi структури, 
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нацiонально-культурнi товариства та дiаспорнi утворення) та система мiсцевого 

самоврядування Львова (охоплює представникiв територiальних громад, мiське 

управлiння та його виконавчi органи, iноземнi представництва). Iснує потреба в 

запровадженнi нових стандартiв у комунiкацiйну дiйснiсть за допомогою соцiально-

технологiчних програм, що сприяють культурнiй iнтеграцiї та запобiгають 

асоцiальним проявам усерединi країни та на мiжнароднiй аренi.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiю 

виконано у вiдповiдностi до наукових напрямiв: моделювання мiжнародних 

iнформацiйних потокiв; iнформацiйно-аналiтичне забезпечення внутрiшньої та 

зовнiшньої полiтики; нацiональний, регiональний та мiсцевий брендинг, а також у 

межах науково-дослiдних робiт кафедри мiжнародної iнформацiї Нацiонального 

унiверситету «Львiвська полiтехнiка»: «Аналiз iнтеграцiї європейських 

посткомунiстичних держав в ЄС та НАТО: досвiд для України» (№ держреєстрацiї 

0109U003464) та «Iнформацiйно-комунiкацiйнi та полiтико-правовi фактори 

трансформацiї системи мiжнародних вiдносин на початку XXI ст.»                         

(№ держреєстрацiї 0113U005278, 2013–2017 рр.).  

Метою дослiдження  є  виявлення основних теоретико-методологiчних засад i 

концептуальних технологiй соцiально-комунiкацiйного забезпечення гармонiйної 

мiжкультурної взаємодiї системи мiсцевого самоврядування та iнститутiв 

громадянського суспiльства (на прикладi Львова). 

 Для досягнення поставленої мети основну увагу в дисертацiї зосереджено на 

вирiшеннi таких завдань: 

– категорiально iдентифiкувати суб’єкти суспiльних вiдносин, якi спроможнi 

впроваджувати професiйнi стандарти для створення компромiсної комунiкацiйної 

дiйсностi та реалiзовувати соцiально-технологiчнi програми толерантизацiї; 

–  розкрити прiоритетнi напрями соцiально-комунiкацiйної дiяльностi системи 

мiсцевого самоврядування Львова в рамках забезпечення гармонiйної 

мiжкультурної комунiкацiї (мунiципальна влада, мiста-побратими, мiста-супутники, 

iноземнi представницькi структури);  

– з’ясувати критерiї соцiально-комунiкацiйної технологiчної оптимiзацiї 
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мiжкультурної взаємодiї неурядових органiзацiй мiста (на прикладi Львова); 

– запропонувати ефективнi методико-технологiчнi пiдходи до органiзацiї та 

практичного втiлення мiжкультурної взаємодії системи мiсцевого самоврядування 

Львова та iнститутiв громадянського суспiльства (iнтерактивний захiд «жива 

бiблiотека», соцiально-комунiкацiйна технологiя мозкового штурмування, компетентне 

впровадження мiжкультурної освiти); 

– означити мас-медiйнi передумови створення та поширення мемiв як 

комунiкацiйних технологiй неоголошеної «гiбридної» кiбер-вiйни Росiйської 

Федерацiї проти України; 

–  проаналiзувати iсторико-ментальнi засади формування захiдної та схiдної 

української дiаспори, комунiкацiйнi технологiї нацiонально-культурних товариств 

та, за результатами СВОТ-аналiзу, вказати на основнi шляхи здiйснення соцiальних 

комунiкацiй мiж закордонним українством i материнською нацiєю. 

Об’єкт дослiдження – соцiально-комунiкацiйнi технологiї мiжкультурної 

взаємодiї системи мiсцевого самоврядування та iнститутiв громадянського 

суспiльства.   

Предметом дослiдження виступають основнi прикладнi характеристики 

соцiально-комунiкацiйної взаємодiї, критерiї технологiчної оптимiзацiї 

мiжкультурної комунiкацiї системи мiсцевого самоврядування та iнститутiв 

громадянського суспiльства (на прикладi Львова).   

Методологiчна основа дослiдження соцiально-комунiкацiйних технологiй 

мiжкультурної взаємодiї системи мiсцевого самоврядування та iнститутiв 

громадянського суспiльства ґрунтується на принципах науковостi, об’єктивностi, 

системностi, всебiчного та комплексного аналiзу дослiджуваних процесiв i явищ. 

Дисертацiйна робота написана iз застосуванням загальнонаукових та спецiальних 

методiв дослiдження: дiалектичний для представлення предмету дослiдження у його 

соцiальних зв’язках i залежностях; iсторико-логiчний, що сприяв вивченню 

генетичних витокiв понять мiжкультурної комунiкацiї та соцiальних комунiкацiй; 

соцiальнокомунiкацiйний та iнформацiйний методи – спричинили виявлення 

соцiальних комунiкацiй як середовища iснування мiжкультурних взаємин. 
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Системний аналiз дозволив з’ясувати логiчну пов’язанiсть завдань працi; 

iндуктивний метод допомiг пiдготувати промiжнi висновки; структурно-

функцiональний пiдхiд конкретизував завдання окремих суб’єктiв у процесi 

мiжкультурної iнформацiйно-комунiкацiйної взаємодiї; коґнiтивний аналiз предмету 

дисертацiї, процеси синтезу та аналiзу сприяли розробцi структурно-логiчних 

моделей формування толерантної мiжкультурної комунiкацiї. Бiхевiористський 

метод застосований для розгляду поведiнки iндивiдiв у ситуацiях соцiально-

комунiкацiйної взаємодiї. Зважаючи на особисту участь дисертантки у реалiзацiї 

окремих проектiв зi сприяння розвитку мiжкультурної комунiкацiї, застосовано 

емпiричнi методи дослiдження у працi, зокрема, метод включеного спостереження i 

вiльної бесiди з респондентами, а також – СВОТ-аналiз. Черговим iз 

методологiчного апарату став критичний аналiз джерел, що сприяв уточненню 

змiсту дослiджуваних понять в контекстi соцiально-комунiкацiйних взаємин. 

Наукова новизна одержаних результатiв полягає у комплексному 

дослiдженнi соцiально-комунiкацiйних технологiй мiжкультурної взаємодiї системи 

мiсцевого самоврядування та iнститутiв громадянського суспiльства (на прикладi  

Львова). У дисертацiї одержано науковi результати, що характеризуються новизною 

i є логiчним розв’язанням поставлених у роботi завдань: 

Уперше: 

– наведено рекомендацiї щодо технологiчно-правильної побудови 

толерантного комунiкацiйного процесу суспiльних iнститутiв; 

–  охарактеризовано специфiку методики iнтерактивного заходу «жива 

бiблiотека» в контекстi гуманiзацiї соцiальних культурно-комунiкацiйних вiдносин; 

–    визначено  процес колективної генерацiї iдей як соцiально-комунiкацiйну 

технологiю, що прямо пов’язана з оптимiзацiєю мiжкультурних взаємин i 

передбачає вивчення нагальних проблем iнтолерантного ставлення у 

соцiокультурному просторi; 

– запропоновано трактування мемiв та Iнтернет-мемiв як соцiально-

комунiкацiйних технологiй iнмутацiї; зазначено iнституцiйно-процедурнi аспекти їх 

застосування в iнформацiйному середовищi  «гiбридної» вiйни; 
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– резюмовано основи мiжкультурної соцiально-комунiкацiйної спiвпрацi 

материнської держави з представниками нацiонально-культурних товариств за 

допомогою аналiтичної таблицi СВОТ-аналiзу (SWOT-Analisis). 

Удосконалено: 

  тлумачення мiжкультурної комунiкацiї з точки зору соцiально-

комунiкацiйних взаємин системи мiсцевого самоврядування та iнститутiв 

громадянського суспiльства;  

–   критерiї соцiально-комунiкацiйної технологiчної оптимiзацiї мiжкультурної 

взаємодiї  неурядових органiзацiй  мiста; 

– рекомендацiї щодо комунiкацiйних технологiй гармонiзацiї мiжкультурної 

комунiкацiї  та  її  важливого компоненту – освiти . 

Набули подальшого розвитку: 

– основнi принципи здiйснення мiжкультурних публiчних зв’язкiв: 

Львiвською мiською радою з мiстами-побратимами, мiстами-супутниками у рамках 

агломерацiй; iноземними представницькими структурами;  

– вiзiя бiблiотеки як соцiального iнституту, що застосовує iнновацiйнi 

соцiально-комунiкацiйнi технологiї для гармонiзацiї мiжкультурної комунiкацiї пiд 

впливом соцiокультурних i технологiчних перетворень; 

– реалiзацiя мiжнародних соцiально-технологiчних програм суб’єктами 

закордонного українства та нацiонально-культурних товариств. 

Практичне значення одержаних результатiв дослiдження полягає в 

узагальненнi практики мiжкультурної комунiкацiї через призму глобальної 

трансформацiї значення i прикладних аспектiв соцiальних комунiкацiй. Праця стане 

в нагодi органам державної влади, представникам мунiципальної влади мiста i 

громадських органiзацiй, дiаспорних утворень, культурних i мистецьких центрiв для 

вироблення практичних пропозицiй щодо  втiлення соцiально-комунiкацiйних 

технологiй.  

Результати дисертацiйної роботи можуть використовуватися при викладаннi 

навчальних курсiв, при написаннi пiдручникiв i навчальних посiбникiв за напрямом 

пiдготовки 6.030204: «Теорiя та практика комунiкацiї» та «Основи засобiв масової 
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комунiкацiї», «Зв’язки з громадськiстю», «Теорiя та практика мiжкультурної 

комунiкацiї», «Конфлiктологiя та теорiя переговорiв», «Технологiї мiжкультурних 

комунiкацiй». 

Особистий внесок здобувача. Дисертацiя, автореферат, науковi статтi 

виконанi дослiдницею одноосiбно. 

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi положення та результати 

дослiдження були оприлюдненi на засiданнях i методологiчних семiнарах кафедри 

мiжнародної iнформацiї Нацiонального унiверситету «Львiвська полiтехнiка», 

доповiдалися авторкою та отримали позитивну оцiнку на 7 мiжнародних i 

вiтчизняних науково-практичних конференцiях : IV Мiжнароднiй науково-

практичнiй конференцiї «Проблеми конструкцiї та розвитку форм самоорганiзацiї 

людських спiльнот» (Київ; Лондон, 21–28 квiтня 2011 р.); Всеукраїнськiй науковiй 

конференцiї «Україна в системi глобального iнформацiйного обмiну: теоретико-

методологiчнi аспекти дослiдження i пiдготовки фахiвцiв» (Львiв, 27 травня 2011 

р.); II Всеукраїнськiй науковiй конференцiї «Україна в системi глобального 

iнформацiйного обмiну: теоретико-методологiчнi аспекти дослiдження i пiдготовки 

фахiвцiв» (Львiв, 25–26 жовтня 2013 р.); IV Мiжнароднiй науковiй конференцiї 

молодих вчених «Гуманiтарнi та соцiальнi науки 2013» (Львiв, 21–23 листопада 

2013 р.); Мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї «Мiжнародна iнформацiя: 

концептуальнi  та прикладнi вимiри» (Київ, 19 квiтня  2013 p.); Науковiй 

конференцiї «Iнформацiя та безпека» (Варшава, 5 лютого 2015 р.);  Мiжнароднiй 

науковiй конференцiї «Iмперiя – Союз – Федерацiя»: «Безперервнiсть i змiни в 

полiтицi та суспiльному життi Росiї» (Варшава, 2 червня 2015 р.). 

Публiкацiї. За темою дисертацiї опублiковано 14 наукових праць, з них: 4 

статтi у фахових виданнях iз соцiальних комунiкацiй, 3 фаховi статтi з сумiжної 

галузi наук – полiтологiї, 1 у зарубiжному науковому виданнi (якому присвоєний 

мiжнародний стандартний номер перiодичних видань), 1 у науковому журналi (який 

включено до мiжнародних каталогiв наукових видань i наукометричних баз), 5 тез у 

матерiалах мiжнародних i всеукраїнських наукових та науково-практичних 

конференцiй.  
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РОЗДIЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГIЧНI ЗАСАДИ ДОСЛIДЖЕННЯ  

ПРИКЛАДНИХ КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ  

В СИСТЕМI СОЦIАЛЬНОЇ ДIЯЛЬНОСТI   

МIЖКУЛЬТУРНИХ СУБ’ЄКТIВ   

 

1.1. Джерельна база i методологiчний апарат аналiзу соцiально-

комунiкацiйних технологiй мiжкультурної комунiкацiї системи мiсцевого 

самоврядування та iнститутiв громадянського суспiльства 

 

Актуальнi потреби мiжкультурної комунiкацiї спонукають до нових 

теоретичних пошукiв, призводять до переосмислення традицiйних iдей, виявляють 

гостру необхiднiсть у науковiй парадигмi, заснованiй на евристичних можливостях 

комунiкацiї та культури. При вивченнi проблематики мiжкультурної взаємодiї мало 

наукової уваги придiлено класифiкацiї комунiкацiйних суб’єктiв. Натомiсть, 

виокремлювати поодинокi випадки, на думку авторки, є недостатнiм для цiлiсного 

уявлення учасникiв iнтеркультурної комунiкацiї. В епоху соцiокультурного 

розвитку важливо дослiдити характеристики соцiально-комунiкацiйних iнтеракцiй, 

мобiлiзувати потенцiйнi ресурси мiжкультурної взаємодiї системи мiсцевого 

самоврядування та iнститутiв громадянського суспiльства. Оскiльки в першому 

роздiлi увага надається тлумаченню основних термiнiв та методологiчних засад 

дослiдження, в практичнiй частинi дисертацiї авторка групує суб’єкти соцiально-

комунiкацiйної взаємодiї, що дiють на мiжнародному рiвнi. Другий роздiл 

класифiкує суб’єкти мiсцевого самоврядування, якi здiйснюють мiжкультурну 

комунiкацiю шляхом соцiально-полiтичних перетворень: територiальна громада, 

сiльська, мiська чи селищна рада, вiдповiдно – голова правлiння ради, виконавчi 

органи на мiсцях, обласнi i районнi ради, органи самоорганiзацiї населення [20]; 

[23]; [146]. Доступ дисертантки до внутрiшньої документацiї Львiвської мiської ради 

сприяв уведенню в наукових обiг численних законодавчих документiв, пiдписаних 

мунiципальною владою як з українськими партнерами, так i з мiжнародними 
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представниками полiтичної культури. Третiй роздiл присвячений дiяльностi 

iнститутiв громадянського суспiльства мiста, представники яких iнiцiювали 

взаємодiю держави i суспiльства заради спiльного блага. До iнститутiв вiднесено 

неурядовi та недержавнi органiзацiї, неприбутковi органiзацiї, громадськi 

об’єднання, недержавнi ЗМI, iншi непiдприємницькi об’єднання [246]. Незаперечної 

уваги авторки заслуговують  також бiблiотечнi установи, дiаспорнi утворення та 

нацiонально-культурнi товариства, що технологiчно оптимiзують мiжкультурну 

взаємодiю мiста.   

У пропонованiй працi на основi узагальнення неопублiкованих джерел i 

критичного осмислення наукового доробку попередникiв, комплексно 

проаналiзовано специфiку застосування соцiально-комунiкацiйних технологiй 

iнтеркультурної комунiкацiї дослiджуваних суб’єктiв. Основу джерельної бази 

дослiдження соцiально-комунiкацiйних технологiй мiжкультурної взаємодiї системи 

мiсцевого самоврядування та iнститутiв громадянського суспiльства (на прикладi 

Львова) склали теоретичнi та практичнi розробки вiтчизняних i зарубiжних вчених iз 

соцiогуманiтаристики: автореферати кандидатських та докторських дисертацiй, 

науковi монографiї; матерiали наукових статей i конференцiй; навчальнi посiбники; 

пiдручники; роздатковий матерiал мiжнародних заходiв; Iнтернет-портали тощо. 

Окремi аспекти проблеми апробовано здобувачкою на мiжнародних проектах та 

тренiнгах. Ґрунтовну  законодавчу та нормативну базу для аналiзу мiжкультурної 

полiтики, здiйснюваної мунiципальною владою, надали: поточний архiв вiддiлу 

закордонної спiвпрацi Львiвської мiської ради (тепер – вiддiл закордонної спiвпрацi 

управлiння iнформацiйної полiтики та зовнiшнiх вiдносин департаменту 

«Адмiнiстрацiя мiського голови» ЛМР), стратегiчнi плани розвитку Львова та 

областi, документацiя Iнституту Мiста.  

На загальному доступi iснує чимала кiлькiсть наукових дослiджень щодо даної 

тематики, проте технологiчна невпиннiсть мiжнародних комунiкацiйних процесiв 

вимагає постiйних доопрацювань, аналiзу та вдосконалення соцiальної взаємодiї. За 

тематичним критерiєм джерельну базу подiлено на групи: 



13 
 

 науковi працi, тематика яких варiюється в межах поняття «культура», 

«громадянська культура» Й. Нiкiторовiча [333], М. Грабовського [328], Н. Смелзера 

[253]. Цi термiни також класифiкували вiтчизнянi науковцi – В. Антофiйчук [7],      

Є. Подольська [211], I. Дзюба [64; 65], I. Щербак [302], К. Iванова [98],                      

Л. Стручкова-Гуменна [268]. Окремим пiдпунктом у дисертацiї видiляється процес 

«дiалогу культур», аргументацiєю якого займалися А. Козак [118], В. Миронова 

[133], Г. Iжевська [100], Л. Ляпiна [159], М. Триняк [272] та iн. Зокрема, термiн 

«полiтична культура» пояснюють В. Логвинчук [155], Г. Скрипчук [249], О. Дубас 

[73], О. Орленко [199], Т. Науменко [193], Ю. Горбань [44];  

 комплекснi працi з питань комунiкацiї  В. Гулая [53–55; 270],                  

В. Коломiйця [125], Г. Почепцова [217], З. Галаджун [37], Л. Климанської [109; 110], 

Л. Саввiної [236], О. Картунова [108], О. Курбана [143], Ф. Бацевича [16],                

Ю. Горбаня [44], Ю. Луня [270]. Критично проаналiзовано роботи зарубiжних 

дослiдникiв: А. Садохiна [238; 240], Л. Коннiкової [129], О. Леонтовича [153],         

Х. Бесемера [18]. Окрему увагу спецiалiзованiй полiтичнiй комунiкацiї органiв 

влади та управлiння надали науковцi: А. Соколов [296], А. Клячин [115], О. Сищук 

[248]; 

 працi сучасних вчених про роль та мiсце мiжкультурної комунiкацiї, її 

функцiонування. Серед вiтчизняних авторiв загальнотеоретичнi аспекти з’ясували: 

Б. Слющинський [251; 252], В. Богатирець [19], Л. Коротка [133], Л. Кулiкова [140], 

Л. Ляпiна [159], М. Медвiдь [174], О. Кучмiй [146], Т. Колбiна [122], Ф. Бацевич 

[16], Я. Павлов [174] та iн. З–помiж зарубiжних науковцiв проблематику 

мiжкультурної комунiкацiї розробляли: А. Садохiн [238–240], Д. Гудков [52],            

I. Наместнiкова [192], Л. Коннiкова [129], О. Убейволк [275], О. Леонтович [153],          

Т. Науменко [193]. В контекстi аналiзу процесiв мультикультуралiзму у роботi 

використовуються працi А. Гордiєнка [46], А. Козак [118], В. Аксьонової [1; 2],        

Г. Щiлiнської [304], I. М’язової [163], О. Маслака [171], О. Висоцької [29],                

О. Лановенка [152], П. Осипова [200], Т. Колбiної [122]; 

 студiї про взаємозв’язок мiжкультурної комунiкацiї та багатокультурної 

освiти Г. Луцишин [156], I. Бахова [14; 15], Л. Клименка [111], Л. Гончаренка [43], 
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Л. Пасько [204], Н. Свентицької [241], та польськi вчення – А. Дзярмага-Чайковської 

[328], З. Ясiнського [353], М. Грабовського [333], Ч. Купiсєвiча [328]; 

 узагальнення щодо соцiальних комунiкацiй як окремої галузi наук          

В. Iванова [96; 97], В. Корнєєва [132], Г. Синоруб [246], Л. Климанської [109; 110], 

Л. Саввiної [236], Н. Моiсєєвої [182], О. Холода [288; 289], Ю. Горбаня [44]. 

Концептуальними дослiдженнями соцiальнокомунiкацiйного iнжинiрингу, функцiй i 

класифiкацiй соцiальних комунiкацiй видiляється В. Рiзун [228–232]; 

 ґрунтовнi дослiдження щодо iнформацiйної полiтики держави                 

Г. Почепцова [217], Г. Синоруб [246], С. Чукута [217], технологiй з точки зору 

iнформування (В. Поповича [197], В. Рiзуна [228–232], I. Оленюк  [197],                    

Л. Климанської [109; 110], Ю. Новицького [197],  Ю. Оленюка [197]); 

 спецiальнi студiї, в яких подано дефiнiцiї соцiально-комунiкацiйних та 

манiпуляцiйних технологiй, iнформацiйно-комунiкацiйного простору у фахових 

виданнях таких науковцiв за прiзвищами (А. Лященко [160], В. Корнєєв [132],          

В. Рiзун [228–232], Є. Цимбаленко [295], I. Рибак [227], Л. Климанська [109; 110],    

О. Дубас [73], О. Мар’їна [169], Т. Подашевська [210]). Основнi характеристики, 

структуру, ефективнiсть, специфiку соцiально-комунiкацiйних технологiй подано в 

роботах  А. Соколова [296], Г. Почепцова [217], О. Холода [288;  289]; 

 науковий доробок росiйських вчених про потенцiйнi загрози особистостi 

в процесi мiжкультурних комунiкацiй, з аналiзом аспектiв iнформацiйної безпеки 

(А. Аносова [6], А. Малюка [168]); аналогiчнi працi українських авторiв                    

(Б. Потятника [216], В. Коломiйця [125], Н. Моiсєєвої [182]). 

Масову комунiкацiю та супутнi теоретично-методологiчнi похiднi вiд поняття 

трактували українськi науковцi: А. Лященко [160], Б. Потятник [216], Г. Синоруб 

[246], Є. Цимбаленко [295], З. Галаджун [37], О. Дубас [73], О. Колiсник [129],       

Ю. Горбань [44], а також iноземнi автори – Е. Бойд [74], К. Кетлiн [137],                   

М. Бутирiна [24], Р. Гакет [137], Т. Науменко [193].  

Проблематику толерантних взаємин та iнтолерантних загроз критично 

осмислили: А. Гордiєнко [46], В. Євтух [90], В. Лекторський [212], В. Логвинчук 

[155], В. Носовець [194], В. Ханстантинов [285; 286], Г. Шипунов [301], Л. Пескiна 
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[196], Л. Почебут [170], М. Божко [196], М. Сичова [247], Н. Марчук [170], Н. Божок 

[21], О. Антонюк [142], О. Березяк [17], О. Лановенко [152], О.Полинцева [212],       

Р. Вязова [36]. Цi проблеми також класифiкували польська вчена Б. Фiялковська 

[347], росiйський науковець В. Петров [208]. Взаємодоповнюючi знання додають 

працi стосовно стереотипного ставлення –А. Баронiна [12], I. М’язової [163],            

М. Бутирiної [24]; закордоннi публiкацiї О. Леонтовича [153], Р. Кiбла [88],              

С. Аллана [88]. 

Меми, Iнтернет-меми як методи соцiально-комунiкацiйної взаємодiї 

трактували зарубiжнi науковцi: А. Менегеттi [296], Д. Рашкофф [296], О. Бугоркова 

[172], Р. Броудi [296], Р. Докiнз [296], С. Апетьян [8], С. Блекмор [296], Т. Бретт 

[296], Т. Савiцкая [237]. Помiж українських дослiдникiв видiлено працi:                    

А. Скалозуба [296], В. Гулая [53–55; 270], Д. Вовка [32], Е. Циховської [296],            

К. Соколової [296], Н. Гапон [38], Н. Матюхiної [172], О. Карп’як [107], О. Комара 

[296], О. Сморжевської [255; 256], С. Даниленко [296]. 

Комунiкативну дiяльнiсть мунiципальних органiв влади та управлiння, окремi 

питання самоврядування розглядали Г. Музиченко [189], Л. Бунецький [23],            

М. Iванюк [99], О. Богородецька [20], О. Кучмiй [146], О. Чекмишев [297], С. Була 

[22], Ю. Горбань [44]. Поняття соцiального iнституту як суб’єкта комунiкацiйних 

взаємин висвiтлила росiйська вчена Т. Науменко [193]; вiдокремлений суб’єкт 

соцiального iнституту – територiальну громаду – вивчали В. Смолiн [5],                    

Л. Бунецький [23], О. Александрова [5]. О. Богородецька [20] актуалiзувала 

прикладнi аспекти побратимської спiвпрацi, а О. Дженжебiр узагальнила взаємини 

мiст-супутникiв Києва [63]. 

Не зважаючи на активне використання комп’ютерно-технологiчних засобiв та 

шляхiв автоматизацiї iнформацiйно-бiблiографiчного обслуговування, вiтчизнянi i 

зарубiжнi соцiогуманiтарнi дослiдники недостатньо наукової уваги надають 

бiблiотекам як iнтеркультурним навiгаторам iнформацiйного простору. Окремi 

аспекти цiєї проблеми розглянуто у працях В. Струнгар [267], В. Рiзуна [228–232],    

I. Давидової [58], Л. Колєчкiної [123], Н. Веретеннiкової [28], Т. Гранчак [47-50] i 
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багатьох iнших, предметом часткової уваги яких є бiблiотека як учасник системи 

соцiальних комунiкацiй. 

Соцiально-комунiкацiйну дiяльнiсть нацiонально-культурних товариств 

окремих регiонiв України, разом з тим iсторико-ментальнi засади формування 

захiдної та схiдної української дiаспори  намагалися реконструювати: А. Хранюк 

[291], В. Рященко [235], I. Ключковська [113; 114], О. Антонюк [142]. Основнi 

шляхи здiйснення соцiальних комунiкацiй мiж закордонним українством i 

материнською нацiєю розкрили А. Попок [90], В. Євтух [90], В. Семко [243],            

В. Трощинський [90], Г. Луцишин [156], Г. Щигельська [303], Н. Гумницька [56],    

О. Малиновська [167], О. Фецяк [282], С. Лазебник [90], Т. Веремчук [27],                 

Т. Цимбал [56]. Оскiльки явище культурного шоку є досить поширеним, у 

дослiдженнi оглянуто його функцiйну характеристику, подану А. Садохiним [238–

240], I. Ковалинською [117], Т. Грушевицькою [240]. 

Соцiально-комунiкацiйну технологiю методу колективної генерацiї iдей 

вiдтворили закордоннi вченi А. Осборн [181], К. Койн [181], Ш. Койн [181] та 

вiтчизнянi – В. Ягупов [305], О. Бабкiна [9; 10], С. Сапожнiков [181], Ю. Ткачук 

[137]. Наступну, не менш важливу, технологiю для вдосконалення мiжкультурної 

комунiкацiї – iнтерактивний захiд «жива бiблiотека» – проаналiзували В. Засiмова 

[81], К. Зезулкова [215], Л. Потт’є [80], Н. Мисаченко [35; 86]. 

Особливостi суспiльно-полiтичної ситуацiї в Українi, зокрема проблематику 

АТО та «гiбридної» вiйни актуалiзували А. Мухарський [166], А. Соловйова [257], 

В. Горбулiн [45], В. Целуйко [294], Є. Магда [164; 165], Є. Перегуда [205], Л. Смола 

[254], Н. Гук [75], Ю. Радковець [225]; вiйськовий аспект росiйсько-українського 

протистояння виокремили М. Медвiдь та Я. Павлов [174]. 

Теоретико-методологiчний апарат вивчення соцiально-комунiкацiйних 

технологiй мiжкультурної взаємодiї системи мiсцевого самоврядування та 

iнститутiв громадянського суспiльства ґрунтується на принципах науковостi, 

об’єктивностi, системностi, всебiчного та комплексного аналiзу дослiджуваних 

процесiв i явищ. Дисертацiйна робота написана iз використанням загальнонаукових 

та спецiальних методiв дослiдження. Основним методом при вивченнi тенденцiй 
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змiни i поширення комунiкацiйних процесiв є дiалектичний, що дозволив 

представити предмет дослiдження у його соцiальних зв’язках i залежностях. 

Iсторико-логiчний метод сприяв вивченню генетичних витокiв понять 

мiжкультурної комунiкацiї та соцiальних комунiкацiй як цiлiсних систем 

взаємопов’язаних дiй, що регулюють соцiально-комунiкацiйнi процеси у 

полiетнiчному суспiльствi. Оскiльки дослiджувались явища мiжкультурної 

взаємодiї в контекстi суспiльної спiвпрацi соцiальних iнститутiв i засобiв масової 

iнформацiї та комунiкацiї, в дисертацiї застосовано новий методологiчний пiдхiд – 

соцiальнокомунiкацiйний. Завдяки новiтньому iнформацiйному методу, здiйснено 

особливий пiдхiд до вивчення соцiальних комунiкацiй як середовища iснування 

мiжкультурних взаємин системи мiсцевого самоврядування та iнститутiв 

громадянського суспiльства. З огляду на те, що суб’єкти комунiкацiйної взаємодiї 

та зв’язки мiж ними утворюють iнформацiйно-комунiкацiйну систему, яка 

розвивається i специфiчним чином взаємодiє з оточенням, у методологiчну основу 

дослiдження включено системний аналiз, що дав змогу роздiлити складну проблему 

на компоненти, а вiдповiдно – скласти перелiк логiчно-пов’язаних завдань. 

Промiжнi висновки отримано iндуктивним методом. Застосування структурно-

функцiонального методу дало змогу виявити мiсце i завдання окремих iнститутiв у 

процесi мiжкультурної iнформацiйно-комунiкацiйної взаємодiї. Релевантним 

виявився коґнiтивний аналiз предмету дисертацiї, завдяки якому з’ясовано основнi 

прикладнi характеристики соцiально-комунiкацiйної взаємодiї, критерiї 

технологiчної оптимiзацiї мiжкультурної комунiкацiї системи мiсцевого 

самоврядування та iнститутiв громадянського суспiльства (на прикладi Львова).   

Дисертантка використала процеси синтезу та аналiзу для розробки 

структурно-логiчних моделей формування та розвитку толерантної мiжкультурної 

комунiкацiї в соцiокультурному середовищi. Окремої уваги заслуговує 

бiхевiористський метод, застосований для розгляду поведiнки iндивiдiв, якi мають 

усталенi принципи, погляди i стереотипи, у ситуацiях соцiально-комунiкацiйної 

взаємодiї. Черговими iз методологiчного апарату використано критичний аналiз 

джерел, який сприяв уточненню змiсту дослiджуваних понять в контекстi 
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соцiально-комунiкацiйних взаємин у працях вiтчизняних i зарубiжних вчених; 

SWOT-аналiз, аналiтична таблиця якого наочно створила iнформацiйну базу для 

виявлення оптимальних рiшень та планування стратегiї подальшого розвитку 

нацiонально-культурних товариств. 

Водночас застосовано емпiричнi методи написання працi, зокрема метод 

включеного спостереження та вiльної бесiди з респондентами. В процесi 

дослiдження соцiально-комунiкацiйної дiяльностi неурядових органiзацiй та 

iноземних представницьких структур, застосовано теоретико-методологiчнi знання 

та практичнi навики, отриманi в ходi мiжнародних наукових стажувань (Лiтня 

школа польської мови, лiтератури та культури при Шльонському унiверситетi в 

Катовiце (Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach) у серпнi 2008 р.; Мiжнародна програма «Навiгатори мiж культурами» 

(Intercultural Navigators) у 2009 р. та Всеукраїнський проект «Активнi Громадяни» 

(Active Citizens) y 2011 р. Британської Ради в Українi; стажування у вiддiлi 

закордонної спiвпрацi Львiвської мiської ради у 2010 р. (тепер – вiддiл закордонної 

спiвпрацi управлiння iнформацiйної полiтики та зовнiшнiх вiдносин департаменту 

«Адмiнiстрацiя мiського голови» Львiвської мiської ради); лекцiйнi та практичнi 

заняття у Московськiй зимовiй школi iудаїки в 2012 р.). 

 

1.2. Категорiальна iдентифiкацiя комунiкацiйних технологiй суб’єктiв 

мiжкультурної дiяльностi   

 

Враховуючи актуальнiсть соцiокультурних процесiв, необхiднiсть постiйного 

вдосконалення iнтеркультурних взаємин, вважаємо доцiльним прослiдкувати зв’язок 

понять «мiжкультурна комунiкацiя» i «соцiальнi комунiкацiї». Аналiз наукових 

дослiджень вкотре показав, що переважна бiльшiсть трактувань мiжкультурної 

комунiкацiї полягає у виокремленнi аспектiв мовного порозумiння, адекватного 

перекладу текстiв та iнтерпретацiї. Акцентуючи увагу на соцiально-

комунiкацiйному аспектi у ходi взаємодiї суб’єктiв iнтеркультурних вiдносин, 
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необхiдно враховувати етнокультурнi особливостi та iнформацiйно-комунiкацiйний 

простiр.  

Водночас, унаслiдок цифрової революцiї вiдбувається поступова змiна у 

свiдомостi соцiуму, його цiннiсних орiєнтацiях, у рiвнi мислення. В основi розвитку 

та iснування «iнформацiйного суспiльства» лежить субстанцiя, яку умовно названо 

«iнформацiєю» [6]; [125]. Разом iз полегшенням людської працi, iнформатизацiя 

суспiльства спричинила зловживання, використання манiпуляцiй суспiльними 

поглядами, незаконне проникнення до особистої iнформацiї людей з подальшим її 

розповсюдженням. Вiдповiдно, необхiдно вносити корективи власне у сферу 

соцiальної iнформацiї, яка, з одного боку, формує матерiальну сферу життя 

суспiльства, виступаючи в ролi iнформацiйних технологiй, а з iншого – слугує 

основним засобом мiжособистiсних вiдносин, постiйно виникаючи i 

видозмiнюючись при переходi мiж комунiкантами [109]; [110].  

Соцiальна iнформацiя одночасно визначає соцiокультурне життя людини, її 

матерiальне буття i духовнi орiєнтири. На перетинi XX–XXI ст. загострилися 

проблеми мовної комунiкацiї, виникла проблема iнформацiйних загроз особистостi 

– сукупностi факторiв, якi створюють небезпеку для конституцiйних прав i свобод 

особистостi, державної таємницi, зберiгання цiнної для суспiльства iнформацiї вiд 

несанкцiонованого доступу i розповсюдження [6]; [168]. Категорiї iнформацiйних 

загроз реалiзуються через iнформацiйний вплив, який полягає у манiпуляцiях (для 

явного або прихованого спонукання соцiальних суб’єктiв до дiй на збиток 

особистим iнтересам), у морально-полiтичнiй дезорiєнтацiї, у диференцiйованому 

поданнi матерiалiв засобами масової iнформацiї тощо. Отже, в епоху кiбернетизацiї 

суспiльства головне, щоб свiт iнформатики не став агентом технiчної системи, 

прямуючи до незворотного всепроникного контролю. Тому на даному етапi 

суспiльного розвитку можемо прослiдкувати явище, коли передовi, в технiчному 

вiдношеннi, країни вмiло використовують свої переваги для забезпечення, у 

певному виглядi, культурного та iдеологiчного панування, яке iнколи пригнiчує 

самобутнiсть iнших народiв.  
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Для попередження  негативного впливу iнформацiї на окремих людей та 

цивiлiзацiю в цiлому, було введено поняття «iнформацiйна безпека». Росiйський 

вчений A. Малюк означив її як такий стан системи, при якому особистiсть здатна 

протистояти дестабiлiзуючому впливу зовнiшнiх i внутрiшнiх загроз, i не 

створювати iнформацiйних загроз для елементiв самої системи i навколишнього 

середовища  [168, с. 65–70]. 

Небезпека iнформацiйних загроз часто зростає через застосування прийомiв 

манiпулятивного психологiчного впливу на масову свiдомiсть, що вiдбивається на 

свiтосприйняттi особистостi, оскiльки практично вiдсутнi механiзми захисту 

населення. Проблема негативного впливу iнформацiї на особистi права людини 

полягає у тому, що: iснує ризик iзоляцiї населення, яке проживає в несприятливих 

умовах, пов’язаний iз нестачею технiко-технологiчних засобiв; змiст 

розповсюджуваної iнформацiї iнколи допускає насильницький характер, що 

суперечить нормам моралi; вiдбувається випуск пiратської продукцiї; 

невдосконаленим є правовий режим захисту iнтелектуальної власностi; iнколи 

проникає дезiнформацiя в мережу законодавчих, конституцiйних та нормативних 

актiв тощо. Україна нерiдко перебуває в полонi потужних iнформацiйних систем 

iнших країн. Медiа-органiзацiї сприймаються суспiльством не як тi, що 

детермiнують, а як такi, що беруть участь у багатостороннiх взаємовiдносинах з 

iншими полiтичними силами; взаємовiдносинах, якi обмеженi стiйкими 

структурними особливостями [137, с. 105]. Зокрема, тривалий час спостерiгається 

домiнування на українських теле- i радiоканалах iнформацiйної продукцiї 

зарубiжного виробництва. Проникнення в українську культуру захiдних 

постмодерних цiнностей теж нерiдко викликає занепокоєння: комерцiалiзацiя 

вестернiзованої масової культури, її брутальнiсть, низький рiвень, негуманнiсть, 

жорстокiсть справедливо критикуються представниками української iнтелiгенцiї 

[100, с. 28–31]. 

Оскiльки суспiльна свiдомiсть не здатна iнтерпретувати всi подiї одночасно, 

вона покладається на готовi здобутки, що їх надає масова комунiкацiя, насамперед – 

телебачення. Цьому прикладом є останнi подiї (2014–2016 рр.) на сходi України та 
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реагування свiтової спiльноти на них. Тому, окрiм iнформацiйних загроз 

особистостi, спецiальної уваги влада та соцiум мають придiлити формуванню 

суспiльного мовлення, демократичних засобiв масової комунiкацiї.  У зв’язку з цим, 

вважаємо за необхiдне провести реформування рiзних сфер суспiльства, зокрема 

фiнансово-економiчної. Зрозумiло, що суспiльне мовлення повинне бути вiльним вiд 

впливу держави та функцiонувати на власнi кошти, насамперед за фiнансової 

пiдтримки самих громадян i за рахунок рекламного ринку. Необхiдно обмежити 

партiйно-полiтичний вплив на ЗМI, особливо в ходi виборчих кампанiй. Бажано 

також захистити нацiональний iнформацiйний простiр вiд пропагандистського 

продукту Росiйської Федерацiї та деяких iнших країн.  

Розвиток засобiв масової комунiкацiї та iнформацiї має прямi й 

опосередкованi наслiдки для економiки, полiтики, вiйськової чи дипломатичної 

сфери країн.  Саме новiтнi соцiально-комунiкацiйнi технологiї використовуються 

задля створення потрiбного владним структурам «образу ворога» в очах громадян, 

або ж позитивно висвiтлюють конкретнi подiї, дiяльнiсть управлiнцiв тощо. Для 

адекватного вирiшення проблем iнформацiйного простору України слiд також 

вдосконалити програми: освiтянську (розвивати iншi професiї, окрiм журналiстики), 

академiчну (науково-дослiднi установи України недостатньо аналiзують 

iнформацiйний простiр), iнформацiйну (для зарубiжної аудиторiї в Українi 

необхiдно створити англомовнi телеканали та Iнтернет-ресурси) [6]; [168].  

У контекстi зовнiшньої полiтики держави, мiжкультурнi взаємовiдносини, за 

своєю суттю, є синонiмiчними дiяннями до зв’язкiв iз громадськiстю, проте при 

взаємодiї урядових структур рiзних держав, йдеться не лише про них. Помiж 

перших учених, А. Садохiн визначив комунiкацiю як специфiчну форму взаємодiї 

людей, що полягає в передачi iнформацiї рiзного характеру та здiйснюється за 

допомогою рiзних знакових систем. При цьому вiн слушно зауважив, що йдеться не 

лише про зв’язки людини з навколишнiм середовищем, а й власне про сам процес 

передачi будь-якого досвiду мiж людьми [239, с. 64]. Схожi зауваги подав                

Ю. Горбань, який вказав на принципову вiдмiннiсть мiж термiнами – комунiкацiя i 

спiлкування. Якщо останнє розумiється як соцiально-психологiчний процес 
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взаємодiї суб’єктiв спiлкування з приводу повiдомленого, то комунiкацiя 

сприймається як технiчний процес обмiну iнформацiєю [44, с. 39].  

У комунiкативiстицi пiд термiном «комунiкацiя» бiльшiсть дослiдникiв 

розумiють соцiально-культурну взаємодiю людей, соцiальних груп, органiзацiй, 

держав, регiонiв, що вiдбувається за допомогою iнформацiйного зв’язку [143, с. 65–

66]. Зокрема О. Курбан сформулював чотири типи поняття «комунiкацiя» 

вiдповiдно до просторово-часового подiлу людського середовища: матерiальна 

(транспорт, енергетика); генетична (бiологiчна, видова); психiчна (внутрiшньо 

особиста, автокомунiкацiйна); соцiальна комунiкацiя.  

Розглядаючи комунiкацiю як чинник розвитку суспiльства, Л. Саввiна 

припускає, що соцiальна комунiкацiя уможливлює участь суб’єкта в дiяльностi 

суспiльних iнститутiв. Крiм того, авторка наголошує на важливостi послiдовного 

здiйснення iнтегративних зусиль соцiальної комунiкацiї для досягнення 

взаєморозумiння i солiдарностi, створеннi у суспiльствi рiзних самостiйних, 

автономних об’єднань i органiзацiй [236, с. 6–11]. Аналiз технологiчних аспектiв 

здiйснення соцiально-комунiкацiйної взаємодiї вимагає зосередження ще й на 

поняттi «серiйна комунiкацiя», як процесу передачi iнформацiї мiж комунiкантами. 

О. Леонтович слушно вважає, що при цьому вiдбувається множинне декодування, 

яке супроводжується численними помiхами, iнтерпретацiя фактiв з точки зору 

власних психологiчних особливостей i культурного досвiду. Внаслiдок такого 

природного редагування первинного повiдомлення близько 80% вихiдних даних 

спотворюються (спрацьовує ефект «несправного телефону»). Це явище в теорiї 

комунiкацiї називають також «ефектом дисперсiї» [153, с. 249].  

У контекстi взаємозалежностi понять «повiдомлення» i «iнтерпретацiя», 

термiном «комунiкацiя» позначають власне операцiю передачi й трансляцiї, що є 

домiнуючою ланкою в сучасному суспiльствi. При цьому Л. Коннiкова стверджує, 

що тип комунiкацiйної структури культури видозмiнюється з часом: спершу 

iнформацiя кодується зовнiшнiми знаками-предметами природи, тодi людина 

створює штучнi знаки, внаслiдок чого виникає соцiальна iнформацiя, виражена в 

знакових системах [129, с. 10–11]. Тому необхiдно трактувати культуру як соцiальну 
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iнформацiю, що зберiгається, накопичується i поширюється у суспiльствi за 

допомогою штучно створених комунiкацiйних засобiв . 

Чимало дослiдникiв придiляють увагу хронологiї виникнення термiну 

«мiжкультурна комунiкацiя» та сумiжних понять. Помiж них, насамперед, видiлимо 

тлумачення Є. Холла i Д. Трагера у книзi «Культура як комунiкацiя» («Culture  as 

Communication», 1954). Пiзнiше, основнi положення та iдеї мiжкультурної 

комунiкацiї детально розвинуто у роботi Є. Холла «Нiма мова» («The Silent 

Language», 1959), де продемонстровано тiсний зв’язок мiж культурою i 

комунiкацiєю; згодом – у книзi Л. Самовара i Р. Портера «Комунiкацiя мiж 

культурами» («Communication between Cultures», 1972 ) [252, с. 8–9]. 

 Детермiнуючи складовi суб’єктної iнтеркультурної спiвпрацi системи 

мiсцевого самоврядування та iнститутiв громадянського суспiльства, виокремимо 

комунiкацiю як iнформацiйний аспект соцiальної взаємодiї, iнтеракцiю осiб, груп, 

органiзацiй з метою обмiну значеннями [109, с. 92]. Навчальний посiбник «Теорiя та 

практика комунiкацiї» надає перелiк видiв комунiкацiй за категорiями: 

– серед людей, якi рiзняться вiком, статтю, етнiчною, нацiональною та расовою 

приналежнiстю (гендернi, нацiонально-етнiчнi, мiжрасовi комунiкацiї); 

– мiж рiзними категорiями суспiльства (молодiжнi, жiночi, релiгiйнi);  

– мiж планетами, континентами, країнами, державами, народами, територiями 

(мiжпланетнi, мiжконтинентальнi, мiждержавнi, мiжнароднi, мiжтериторiальнi); 

– у рiзних сферах: (культурно-духовнiй, науковiй, виробничiй,  рекреацiйнiй,  

навчальнiй) та iн. [270, с. 16].  

Етнiчний фактор у мiжкультурнiй комунiкацiї взаємопов’язано функцiонує з 

економiчними, соцiальними, полiтичними аспектами. Комунiкацiя у сферi 

економiки завжди розгорталася навколо проблеми розподiлу матерiальних благ,  у  

сферi полiтики – навколо прагнення до справедливого розподiлу впливiв у 

зовнiшнiй та внутрiшнiй дiяльностi, виступає першорядним чинником соцiальних 

зрушень. Для обслуговування й регулювання справедливих взаємовiдносин, 

людство витворило ряд полiтико-правових i соцiокультурних iнститутiв, через якi 

регулювалися рiзнi сфери суспiльної  комунiкацiї [275].  
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В теорiї комунiкацiї також використовують поняття «ключовi комунiкатори», 

якi впливають на населення, оскiльки знаходяться з ним в постiйному контактi й 

знайомi з його прагненнями та iнтересами. З концептуальних положень випливає, 

що комунiкативний процес – це взаємодiя мiж рiзноманiтними суб’єктами 

комунiкацiї, в якому вiдбувається обмiн iнформацiєю. Л. Климанська виокремлює 

його компоненти: суб’єкти – засоби – предмет – ефекти – бар’єри – зворотнiй 

зв’язок – середовище комунiкацiї [109, с. 93]. 

Мiжнароднi публiчнi зв’язки дослiдники, як правило, трактують як 

«комунiкацiї зi свiтовою громадськiстю, що вiдбуваються в мультикультурному 

середовищi та спрямованi на гармонiзацiю стосункiв мiж рiзними суб’єктами 

мiжнародних вiдносин». Свiтову громадськiсть, в даному контекстi, здебiльшого 

сприймають як «сукупний суб’єкт мiжнародних вiдносин, представлений 

населенням рiзних країн свiту, державами i державними установами, 

транснацiональними корпорацiями, нацiональними соцiальними iнститутами та 

органiзацiями, мiжнародними утвореннями, якi активно сприймають  мiжнародну 

iнформацiю та реагують на неї» [270, с. 20–73]. Не зважаючи на те, що взаємодiя 

вiдбувається мiж державами, сфера  мiжкультурного дiалогу не є монополiзованою. 

Кожна країна має власний рiвень причетностi держави до культурних обмiнiв, 

зiбрань та iнституцiй. При цьому нерiдко основну роль вiдiграє фiнансове 

становище країни, ступiнь розвитку культурної полiтики держави, нацiональних 

традицiй i мистецького потенцiалу, наявнiсть прiоритетiв щодо розвитку тих чи 

iнших сфер суспiльно-полiтичної дiяльностi. Вiдповiдно, не завжди держава 

регулярно втручається у галузь культурно-комунiкацiйної взаємодiї, в окремих 

випадках цим займаються компетентнi органiзацiї. Чи не тому нинi можемо 

спостерiгати заснування самоорганiзованих iдентифiкацiйних груп (нетрадицiйних 

течiй i особливих рухiв), що надають своїй специфiчнiй дiяльностi культурного i 

полiтичного  змiсту. Саме за посередництвом  засобiв  масової  iнформацiї, 

спецiально  адресованих  публiкацiй  i  передач,  кабельного телебачення та iнших 

проявiв медiа-впливу, вказана тематика має подаватися виважено i толерантно. 
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Завдяки полiтичнiй комунiкацiї вiдбувається швидкий обмiн iнформацiєю на 

рiвнi керiвництва країни, регулярних повiдомлень мiж урядами, корпорацiями, 

мiжнародними органiзацiями, мас-медiа та громадськiстю. Масова комунiкацiя є 

систематичним розповсюдженням (за допомогою технiчних засобiв тиражування) 

соцiальної iнформацiї серед великої (невизначеної) аудиторiї з метою створення 

впливу на соцiальнi установки, оцiнки, думки й моделi поведiнки людей [250, с. 51]. 

Окремою заслугою ЗМI є процес формування полiтичного порядку денного, коли 

завдяки дiяльностi преси iдеї вкладаються в голоси людей i втiлюються у нагальнi 

потреби, в тому числi й мiжнародного рiвня [199, с. 144–145].  У рамках полiтичних 

комунiкацiй необхiдну пiдтримку i корекцiю iмiджу дiючої влади в обличчi її лiдерiв 

забезпечують: засоби масової комунiкацiї, оскiльки вони iнформують масову 

аудиторiю про полiтичну дiяльнiсть; друкована пропаганда; комерцiйна телевiзiйна i 

кiнопродукцiя та iн. До iнституцiйних суб’єктiв взаємодiї держави з громадськiстю 

також залучаються галузi спорту, мистецтва, лiтератури, науки та економiки.  

У зв’язку з цим Т. Науменко слушно зауважила: весь спектр оцiнок суб’єктiв 

полiтичної дiяльностi, що транслюється за посередництвом ЗМК, вiдображається на 

формуваннi у свiтової громади образу того чи iншого суспiльства, що своєю чергою 

впливає на подальшу зовнiшньополiтичну взаємодiю [193, с. 223]. Виглядає так, що 

органи державної влади та управлiння вдаються до масових комунiкацiй в 

залежностi вiд поточного стану справ в країнi. Iнколи вони активно залучають 

населення до певних програм культурної полiтики – з метою загального згрупування 

громадян, нав’язування конкретних iдеологiчних цiнностей, формування 

поведiнкових стереотипiв тощо, в iнакшому випадку, на державному рiвнi, 

громадськiсть мобiлiзується з метою вiдведення погляду вiд полiтичної чи 

економiчної ситуацiї в країнi. Для прикладу, щоб не допустити молоде поколiння до 

повноважень впливати на процеси прийняття рiшення щодо покращення полiтичної 

ситуацiї, владнi iнституцiї вiдвертають увагу громадськостi на пiдвиди культури, на 

специфiчнi течiї масової поведiнки. 

При здiйсненнi заходiв щодо формування успiшного iмiджу, популяризацiї 

власної культури за кордоном, економiчно розвинутi держави (Францiя, США, 
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Нiмеччина, Iталiя, Великобританiя та iншi) залучають значнi ресурси приватних 

фондiв для налагодження мiжкультурної дiяльностi в мiстах-партнерах за кордоном. 

Так, культурнi iнтереси Iспанiї в Українi представляє Iнститут Сервантеса, здобутки 

Францiї – Альянс Франсез, з великим розмахом дiє Iнформацiйна служба США 

(USIS), Великобританiю представляють центри Британської Ради, Iзраїль – Хесед 

Ар’є та iн. [3]; [191]; [203]; [293]. Названi органiзацiї сприяють налагодженню 

культурного спiвробiтництва, обмiну iдеями, iнформацiєю, цiнностями, традицiями, 

переконаннями та iншими аспектами; з метою пiдтримки нацiональних iнтересiв, 

оптимiзацiї взаємин i посилення соцiокультурного порозумiння. В контекстi даного 

дослiдження слiд пiдкреслити ефективнiсть зазначених центрiв як комунiкацiйних 

каналiв, як джерела збагачення iнформацiйної культури суспiльства, як об’єктiв 

прикладних технологiй щодо iнтеркультурної взаємодiї з iноземними 

представницькими структурами. 

Мiжкультурна комунiкацiя також здiйснюється через систему освiти,  

навчальнi iнституцiї (шляхом вивчення iноземних мов), мистецьку взаємодiю, у 

правовiй сферi (обiзнанiсть системи судочинства i правознавства iншої країни 

пiднiматиме загальний авторитет країни) тощо. Мiжетнiчна культурна комунiкацiя, 

яка виявляється у пiдсиленнi контактiв, двомовностi, збiльшеннi кiлькостi змiшаних 

шлюбiв, ще не веде до встановлення культурної спiльностi. Культура етносу не 

тiльки забезпечує його iнтеграцiю i стабiльнiсть як системи, вона виконує й 

етнодиференцiйну функцiю, що проявляється у подiлi на своїх/чужих. Кожний етнос 

сприймає буття iнших етнiчних груп як зовнiшнє явище, i розрiзняє його за 

несхожiстю до своєї культури. Вiдношення до нього може викликати цiкавiсть або 

несприйняття, тобто вiдбуваються певнi культурнi контакти, завдяки яким 

формуються елементи мiжкультурної комунiкацiї.  

Оскiльки iсторичнi передумови створили в Українi цiлу палiтру iз культурних 

представникiв рiзних релiгiй, мов, полiтичних поглядiв, етнiчних коренiв, проблеми 

полiкультурностi стають очевидними. Iдея створення незалежної Української 

держави передбачала швидке нацiональне вiдродження. Втiм перше, що вiдбулося – 

це iдеологiчне визволення культури та мистецтва вiд постiйного тиску 
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комунiстичного режиму [249, с. 15]. Iдентифiкуючи себе як культурне суспiльство, 

українцi змушенi були боротися iз «залишками радянської соцiальної та полiтичної 

культури та iдентичностi Homo Soveticus, активно стимульованими новiтнiми 

iмперськими росiйськими культурними впливами» [302, с. 90–92]. Втiм необхiдно 

пам’ятати, що культура, як основа для особистiсної самоiдентифiкацiї, зумовлює 

«соцiальну диференцiацiю, ранг, причетнiсть до класу з його особливостями». 

Вiдповiдно, розбiжнiсть мiж культурами в мультиполярному просторi спонукає до 

нагальної  потреби  мiжкультурного  дiалогу.  Адже «по мiрi того, як чужинець 

сприймає елементи iншої культури,  його самооцiнка  змiщується  вiд  виключно 

культурного до iнтеркультурного стану» [200, с. 49–51].  

Українському суспiльству, услiд за iншими розвинутими державами, властиве 

культивування мiжкультурної комунiкацiйної близькостi народiв, якi проживають на 

територiї тих чи iнших держав. До подiбних взаємин залучаються мiнiстерства 

закордонних справ, державнi та недержавнi iнститути, окремi суб’єкти мiжнародної 

дiяльностi. Вiдтак, в умовах створеного фундаменту довiри помiж країнами-

партнерами, розвиваються дружнi зв’язки мiж людьми рiзних нацiональностей. З 

iншого боку, недостатня обiзнанiсть в iноземних культурах може негативно 

вплинути на пiдприємства, органи влади та управлiння, недержавнi iнституцiї, якi 

спiвпрацюють в багатокультурних об’єднаннях. Успiх останнiх є неймовiрно 

важливим для здiйснення свiтової торгiвлi i зовнiшньополiтичних зв’язкiв.      

Отже, мiжкультурна комунiкативна близькiсть забезпечує взаємодiю мiж 

пiдсистемами культури всерединi суспiльства, iндивiдами в межах однiєї культури 

та на мiжнародному рiвнi, а також мiж одно- та рiзночасовими культурами. В 

такому контекстi I. М’язова формулює мiжкультурну комунiкацiю як соцiальний 

феномен, сутнiсть якого полягає у конструктивнiй чи деструктивнiй взаємодiї мiж 

представниками рiзних культур, субкультурами, в межах чiтко визначеного 

просторово-часового континууму [163, с. 6–14]. В дещо iншому контекстi, 

мiжкультурну комунiкацiю трактує В. Аксьонова, запевняючи, що вона є видом 

спецiалiзованої мережної культури, яка сприяє утворенню вiртуальних спiльнот 

людей, не обмежених просторовими рамками, країнами i континентами [2, с. 14]. У 
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рамках даного формулювання, мiжкультурна комунiкацiя виступає провiдним 

чинником реалiзацiї сучасного iндивiда в умовах глобального iнформацiйно-

комунiкацiйного простору. Принциповою вiдмiннiстю попереднiх тверджень є 

акцентування на просторово-часовому континуумi здiйснюваних iнтеркультурних 

взаємин.  

Ґрунтом вдалої мiжкультурної комунiкацiї виступає розумiння та порозумiння, 

що означає розумiти чуже i водночас бути зрозумiлим, спiлкуючись чужою мовою. 

Як один iз фундаментальних видiв  взаємодiї мiж людьми, комунiкацiя мiж 

представниками рiзних культур повинна набувати рис досконалостi. У 

протилежному випадку, матимемо справу з девiантною поведiнкою. Ф. Бацевич 

розкриває термiн «девiацiя комунiкативна – це збiй у спiлкуваннi .., причину яких 

становить недостатня комунiкативна компетенцiя адресанта, передусiм 

недотримання правил, постулатiв, конвенцiй комунiкативного кодексу, пов’язана зi 

специфiкою комунiкативної семантики та прагматичними чинниками» [16, с. 322].  

За обставин, коли представники рiзних культур взаємодiють мiж собою як 

рiвноцiннi суб’єкти, йдеться про мiжкультурний дiалог. Л. Ляпiна вбачає у 

iнтеркультурнiй спiвпрацi процес «створення, утвердження i подолання стереотипiв, 

оскiльки кожна культура сприймає iншу не адекватно, не в повному обсязi та 

питомiй якостi, а лише в тих компонентах, яких сама певний перiод потребує i 

здатна перейняти, засвоїти» [159]. Необхiднiсть ведення iнтеркультурного дiалогу 

пiдкреслює М. Триняк, наголошуючи на його впливi на дiяльнiсть освiтнiх 

iнституцiй, сучасних виховних i дидактичних практик, що розгортаються у реалiях 

мультикультурного  суспiльства  [272, с. 15].  

Видiлимо декiлька типiв мiжкультурної комунiкацiї на макрорiвнi:                  

1) мiжетнiчна; 2) контркультурна; 3) комунiкацiя серед соцiальних класiв i груп;      

4) мiж представниками рiзних демографiчних груп; 5) мiж мiськими й сiльськими 

жителями; 6) регiональна комунiкацiя; 7) комунiкацiя в дiловiй культурi [275]. З 

точки зору суб’єктiв комунiкацiйних процесiв, на думку Т. Колбiної, iснує три 

форми мiжкультурної взаємодiї. Зокрема:  

– безпосереднiй контакт представникiв рiзних культур;  
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– опосередкована їх комунiкацiя (посередниками можуть бути перекладачi, 

технiчнi засоби комунiкацiї);  

– через тексти на рiзних носiях (паперових, електронних, аудiо- та вiдео 

пристроях), завдяки яким люди вивчають особливостi iншої культури [122].  

Загальною характерною рисою всiх рiвнiв i видiв мiжкультурної комунiкацiї є 

неусвiдомленiсть культурних розходжень її учасниками, котрi переконанi, що їхнiй 

стиль i спосiб життя є єдино можливим i правильним, що цiнностi, на якi вони 

орiєнтуються, однаково зрозумiлi та доступнi всiм людям. I тiльки зiштовхуючись iз 

представниками iнших культур, виявляючи, що звичнi моделi поводження 

перестають працювати, особистiсть починає замислюватися про причини власної 

невдачi.  

Мiжкультурна комунiкацiя не може вiдбуватися без соцiальної взаємодiї, в 

чому запевняє Г. Щiлiнська, оскiльки будь-який дiалог виникає не з причин 

iснування рiзноманiтних культур, а саме з усвiдомлення особистостi в потребi 

спiлкування та згуртованостi [304, с. 196–198]. Продовжуючи класифiкацiю 

мiжкультурної комунiкацiї як iнтегративного явища, зазначимо три рiвнi 

соцiального середовища, на яких воно здiйснює вплив на повсякденнiсть соцiуму, 

згiдно з дослiдженням Б. Слющинського:  

–   мiкро (сiм’я,  малi  групи  спiлкування); 

– мезо (особливостi мiста i села, рiзних регiонiв, етнiчнi спiльноти  та  

нацiональнi  угрупування); 

– макро (системи  вiдносин  у  суспiльствi,  культури, навчально-виховна та 

ЗМI) [252, с. 177].  

Можемо пiдсумувати, що основним досягненням мiжкультурної спiвпрацi є 

толерантне свiтосприйняття i придушене стереотипне мислення, вiдсутнiсть мовних, 

етнiчних, расових i культурних бар’єрiв у сучасному соцiально-iнформацiйному 

середовищi. Вiдштовхуючись вiд предмету дисертацiї, прагнемо наголосити на 

сумiжностi та взаємозв’язку дослiджуваних дефiнiцiй – мiжкультурної комунiкацiї 

та соцiальних комунiкацiй. Вважаємо, що сьогоднi соцiально-комунiкацiйнi зв’язки 

становлять основу для духовного iснування суспiльства. Застосування 
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iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй для згуртування соцiуму вiдбувається 

через масовi комунiкацiї, оскiльки громада споживає iнформацiйний продукт, 

створений медiазнавцями, що поступово формує свiтогляд конкретних членiв 

суспiльства. Необхiдно навести перелiк завдань соцiальної комунiкацiї: надавати 

iнформацiю щодо суспiльно-полiтичної дiяльностi, ознайомлювати населення з 

поточним станом справ, полегшувати життєдiяльнiсть особистостi, задавати 

характер емоцiйного сприйняття даних, спонукати до активних дiй тощо. Внаслiдок 

спостережень за продуктом iнформацiйно-комунiкацiйних мереж мiж соцiальними 

iнститутами формуються особливi взаємовiдносини, що, з одного боку, пiддаються 

впливу i корегуванню, а з iншого, набувають певної єдностi й могутностi як окремий 

елемент суспiльства. Звiдси випливає трактування поняття «сфера соцiальних 

комунiкацiй»: це простiр синтезування iнформацiї i результатiв культурної 

дiяльностi (пiд час якої культура сприймається як iнформацiйний фонд) [129, с. 12]. 

З-помiж п’яти макросекторiв iнформацiйного ринку (науково-технiчна продукцiя, 

управлiнськi данi i повiдомлення, побутова iнформацiя та освiтнi послуги, а також – 

об’єкти художньої культури), В. Коломiєць у своїй монографiї акцентує на 

останньому, маючи на увазi продукцiю текстову, вiзуальну (вiдео, театральнi 

видовища, живопис) та аудiо [125, с. 65]. 

Заслуговує схвалення також визначення А. Козак, яка вважає, що 

мiжкультурна комунiкацiя – це функцiйно зумовлена комунiкативна взаємодiя 

людей як носiїв рiзних культурних спiльнот, орiєнтована на взаємопроникнення 

культурно-комунiкативних смислiв, досягнення взаєморозумiння з урахуванням i 

збереженням «нацiональної картини свiту», їх взаємозбагачення в соцiокультурному 

й духовному планах [118, с. 109]. Логiчно пiдсумувати, що процеси мiжкультурної 

комунiкацiї займають чинне мiсце в системi соцiально-комунiкацiйних зв’язкiв, що 

iнтеркультурна взаємодiя має мiсце як у побутових стосунках, так i на глобальному 

суспiльно-полiтичному рiвнi. 

Детальнiшу увагу надано базовим тлумаченням соцiальних комунiкацiй як 

повноправної галузi наук. Аналiз численних дослiджень дозволяє зробити висновки, 

що багато наукових галузей сприймають соцiальнi комунiкацiї як об’єкт вивчення,  
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зосереджують увагу на рiзних гранях комунiкацiй та соцiальної взаємодiї: 

психологiчнi та полiтичнi науки концентруються на факторах мiжособистiсної 

комунiкацiї i спiльної дiяльностi полiтичних суб’єктiв; технiчнi дисциплiни 

вивчають аспекти створення, кодування та передачi iнформацiї; лiнгвiстичнi науки 

дослiджують вербальнi гранi комунiкативної взаємодiї; соцiологiя i сумiжнi галузi 

наук показують характерне сприйняття особистостями повiдомлень, зображень, дiй, 

вiдповiдно до масової приналежностi кожного iз суб’єктiв.  

Вважаємо, що найвагомiший внесок у розвиток науки про соцiальнi 

комунiкацiї як iнженерного вчення, розробив В. Рiзун, детальне ознайомлення iз 

його працями сприяло категорiальному розкриттю базових понять 

соцiальнокомунiкацiйного методологiчного пiдходу [229, с. 14–17]. Перш за все, це 

трактування поняття «соцiальнi комунiкацiї» i власне його вiдмiннiсть вiд схожого 

формулювання «соцiальна комунiкацiя». Отож, соцiальними комунiкацiями вчений 

називає такi види комунiкацiйної дiяльностi, що передбачають утворення суспiльної 

комунiкацiйної системи, яка функцiонує за законами спiлкування i включає 

соцiально-комунiкацiйнi iнститути [228, с. 35]. У працi «Начерки до методологiї 

дослiджень соцiальних комунiкацiй» В. Рiзун ставить матерiальнi та технiчнi 

комунiкацiї на противагу соцiальним, якi є технологiчною мережею i соцiально 

значущими знаннями. При цьому вказує мiсце соцiальної комунiкацiї в системi 

соцiальних комунiкацiй, як окремого виду суспiльно-культурної дiяльностi [231]. 

По-друге, це виокремлення соцiальнокомунiкацiйних дослiджень як окремої нової 

галузi наук. Метою даного пiдходу є фiксацiя, монiторинг, опис, аналiз та 

iнтерпретацiя даних у системi понять соцiальнокомунiкацiйного iнжинiрингу.  

О. Холод пропонує характеризувати соцiальну комунiкацiю як «обмiн мiж 

людьми або iншими соцiальними суб’єктами цiлiсними знаковими повiдомленнями, 

у яких вiдображенi iнформацiя, знання, iдеї, емоцiї  тощо, обумовлений цiлим рядом 

соцiально значимих оцiнок, конкретних ситуацiй, комунiкативних сфер i норм 

спiлкування, прийнятих у даному  суспiльствi». Крiм того, науковець наголошує на 

обмiнi iнформацiєю мiж наступними соцiальними суб’єктами: iндивiдами, iндивiдом 

i суспiльством, спiльнотами, спiльнотами й iнститутом, соцiальними iнститутами 
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тощо. Натомiсть, Ф. Шарков виокремив три пiдходи до вивчення соцiальної 

комунiкацiї: 1) комунiкативнi засоби, 2) мiжособистiсна комунiкацiя, 3) масова 

комунiкацiя. Комунiкативiсти-медiазнавцi Г. Почепцов i В. Рiзун часто вживають 

термiн «соцiальнокомунiкацiйний iнжинiринг» – створення,  прогнозування,  

адаптацiя i реалiзацiя комунiкацiйних технологiй, стратегiй i моделей  соцiальної  

дiї, взаємодiї i стосункiв мiж соцiальними фiгурантами (суб’єктами й об’єктами) з 

метою здiйснення манiпуляцiї (позитивного або негативного впливу) [288, с. 286–

290]. Отже, об’єктом комунiкацiйних технологiй виступають свiдомiсть, 

пiдсвiдомiсть та поведiнка соцiальних суб’єктiв, якими управляють через 

цiлеспрямовану, системно органiзовану соцiальну комунiкацiю. Суб’єктом є iєрархiя 

всiх тих, хто пiд час функцiонування в соцiальних вiдносинах має потребу в 

органiзацiї iнформацiї для реалiзацiї конкретних завдань [110, с. 243].  

Реклама виступає власне тим унiкальним типом манiпулятивно-

комунiкацiйного процесу, якому притаманнi власнi джерела iнформацiйних 

контактiв, особлива органiзацiя соцiальних взаємин, специфiчне функцiональне 

навантаження в суспiльствi, своя морфологiя, багаторазовий стиль спiлкування 

мiкросоцiальних груп та iншi характеристики, як вважає А. Лященко.  Серед 

можливих функцiй, реклама як соцiально-комунiкацiйна технологiя, виконує 

основнi (iнформацiйно-комунiкативну, спонукаючу, виховну та рекреацiйну), разом 

з тим й допомiжнi функцiї (селективну, залучення до партнерства, збiльшення 

попиту, створення iмiджу, формування стандартiв життя, пропаганда науки i 

технiки, нацiональної культури) [160, с. 4–7]. Важливим компонентом обмiну 

соцiальної iнформацiї, в тому числi й на мiжкультурному рiвнi, є комунiкативна 

установка, пiд якою розумiють вплив на партнера з метою переконати, посiяти 

сумнiви, примусити  зробити  що-небудь [270, с. 19].  

Намагання дослiдити ключовi категорiї мiжкультурних комунiкацiй в 

контекстi глобальної трансформацiї значення та ролi соцiальних комунiкацiй, 

призвело до розумiння iнтеркультурних iнтеракцiй як форми соцiально-

комунiкацiйних взаємин представникiв рiзних культурних спiльнот, що орiєнтована 

на досягнення порозумiння, їх взаємозбагачення в соцiокультурному й духовному 
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планах. Дана спiвпраця вiдбувається на макрорiвнi, суб’єктами якої виступають 

полiтичнi iнституцiї, а також на мiкрорiвнi, охоплюючи мiжособистiсне спiлкування 

людей у побутi, родинi, неформальних контактах тощо. Вiдомо, що в межах однiєї 

комунiкацiйної системи здiйснюється процес передачi певної iнформацiї мiж 

рiзними комунiкативними системами за допомогою соцiальних комунiкацiй (що 

включають технологiчний аспект i засоби масової комунiкацiї). Оскiльки йдеться 

про мiжкультурний контекст, у даному випадку представниками комунiкативних 

систем є суб’єкти iнтеркультурної взаємодiї. Прагнучи адаптуватися в 

соцiокультурному просторi, представники соцiуму вчаться орiєнтуватися в новiй 

культурi i засвоювати правила тамтешнiх соцiальних комунiкацiй. Здiйснюючи 

мiжкультурну комунiкацiю, представники багатьох секторiв, включаючи неурядовi 

органiзацiї та органи мiсцевої влади, повиннi пам’ятати про перспективи розвитку 

громад й iнтеркультурне порозумiння, а також про мету даної взаємодiї – створення 

пiдґрунтя для бiльшої вiдкритостi дипломатичних i полiтичних вiдносин.  

Таким чином, категорiально iдентифiковано мiжкультурну комунiкацiю як 

iнтеграцiйну форму прямих чи опосередкованих стратегiчних соцiально-

комунiкацiйних взаємин системи мiсцевого самоврядування (територiальнi громади, 

виконавчi органи влади, органи самоорганiзацiї населення) та iнститутiв 

громадянського суспiльства (неурядовi та неприбутковi органiзацiї, недержавнi ЗМI, 

бiблiотечнi установи, дiаспорнi утворення, нацiонально-культурнi товариства), що 

орiєнтована на досягнення порозумiння мiж представниками рiзних 

культур/традицiй.  

 

1.3. Комунiкацiйнi аспекти формування мiжкультурної толерантностi 

 

В епоху полiетнiчностi, за якої суспiльство становить поєднання великої 

кiлькостi культур та конфесiй, виокремлюється потреба у полiтичному 

стабiлiзуючому впливовi на цивiлiзацiйнi цiнностi народу. Процес iнтеграцiї 

окремих етнiчних культур в єдине цiле на засадах засобiв комунiкацiї, соцiальних 

перетворень, полiтичних реформ та економiчних вiдносин, обумовлює явище 
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глобалiзацiї культури. Тому спiлкування з представниками iнших нацiональностей 

потребує вироблення толерантного ставлення. Полiетнiчне довкiлля вимагає не 

лише доброзичливостi до сексуальних менших чи вiдмiнних свiтоглядiв, але й   

виключення дискримiнацiй, релiгiйних ущiльнень, моральний релятивiзм тощо. 

Враховуючи особливостi розвитку народiв рiзних країн, важливою умовою стає 

створення етичного порядку для здiйснення комунiкацiй та уникнення 

конфронтацiй, поваги до прав i свобод кожного, визнання i прийняття 

iндивiдуальних вiдмiнностей, культурних особливостей, шанування «чужих» думок, 

поглядiв i фiлософських тверджень, вмiння вислуховувати комунiкантiв, визнання 

права кожного мати свою правду. 

Питання толерантностi постає при будь-якому видi взаємовiдносин – 

мiжгрупових, мiжцивiлiзацiйних, мiжкласових, мiжрелiгiйних, мiжкультурних, 

мiжетнiчних. О. Березяк резюмує, що «конфлiкт цивiлiзацiй – не обов’язково 

збройнi протистояння та акти тероризму, це також зiткнення цивiлiзацiйних систем, 

свiтоглядних, культурних, ментальних i релiгiйних цiнностей». Вважається, що в 

умовах сучасного мультикультурного свiту толерантнiсть має постати 

унiверсальною етичною вимогою, яка потребує практичного втiлення у життя, адже 

орiєнтує нас на дiалог з iншим з метою пошуку компромiсу у вирiшеннi тих 

складностей, з якими зiштовхнулася цивiлiзацiя сьогоднi [17, с. 70–72]. Тому 

особливої важливостi в процесах соцiально-комунiкацiйної  взаємодiї, яка  має  

характер мiжкультурного та мiжетнiчного контакту, набуває такий соцiальний 

феномен як толерантнiсть, що є засобом замiни культури вiйни культурою миру, 

гармонiйного спiвжиття в умовах багатоцивiлiзацiйного свiту (з притаманними йому 

релiгiйними, етнiчними, культурними, груповими вiдмiнностями) [36, с. 8].  

Переклад термiну «толерантнiсть» має специфiчнi ознаки в кожнiй мовi: у 

французькiй вiн означає повагу до свободи iншого, у китайськiй – вмiння дозволяти, 

проявляти великодушнiсть, в арабськiй бути толерантним означає бути терпимим. 

Аналiзуючи культурну спадщину українського народу, що ґрунтується на 

«фiлософiї серця», толерантнiсть українця спiввiдноситься з поняттям поваги й 

любовi [196, с. 6]. Автори «Полiтологiчного енциклопедичного словника» 
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визначають толерантнiсть як рiзновид взаємодiї та взаємовiдносин мiж рiзними 

сторонами – iндивiдами, соцiальними групами, державними, полiтичними партiями, 

за якого сторони виявляють сприйняття i терпiння щодо рiзницi у поглядах, 

уявленнях, позицiях та дiях [213, с. 70–72]. 

Толерантнiсть, резюмує В. Логвинчук, передбачає певне вростання у 

самобутню культуру базових унiверсальних цiнностей, без яких неможливе 

неконфлiктне спiвiснування культур, етносiв, нацiй, релiгiй [155, с. 5]. Соцiологи ж 

трактують толерантнiсть як характерну рису вiдносин мiж мiгрантами i 

середовищем їхнього проживання. Методологiчнi основи теорiї соцiальної дiї дають 

можливiсть окреслити толерантнiсть-iнтолерантнiсть як соцiальний феномен iз 

взаємозв’язком ситуацiї (об’єктивна реальнiсть) i суб’єктивних факторiв 

(суб’єктивна реальнiсть) [208, с. 86].  

Польська учена Б. Фiялковська видiляє три типи толерантностi [347]:  

 iнтелектуальна, що означає повагу до поглядiв iнших людей; 

 моральна – означає, що при збереженнi елементарних норм поведiнки, 

iснує можливiсть спiвставляти рiзний спосiб життя, поглядiв, звичок i звичаїв; 

 релiгiйна (розумiється як право прийняти або вiдхилити вiрування i 

практики представникiв рiзних релiгiй).  

Аналiз вищенаведених пiдходiв до трактування поняття «толерантнiсть» 

дозволяє виокремити основнi компоненти терпеливої полiтики. Взаємозалежнiсть 

мiж цивiлiзацiями, розвиток технологiй i соцiальних комунiкацiй отримують верх 

над спiльнотами i подеколи спричинюють поглиблення iснуючих нерiвностей та 

виникнення нових форм расизму i нетолеранцiї. Вiдповiдно, навчальнi заклади, 

владнi установи i медiа-ресурси прiоритетно повиннi видiляти причини 

непорозумiнь, надавати практичнi поради для вирiшення конфлiктiв i мобiлiзувати 

громадську думку щодо толерантної поведiнки. Надамо визначення В. Євтуха 

мiжетнiчної толерантностi як «терпимого ставлення представникiв однiєї етнiчної 

спiльноти до представникiв iншої спiльноти, до вiдмiнних культурницьких традицiй, 

готовностi до позитивної взаємодiї з носiями рiзноманiтних етнiчностей» [77, с. 54]. 

А. Гордiєнко висновує, що толерантнiсть виражає одну iз сутнiсних характеристик 
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мультикультуралiзму, оскiльки є основною умовою взаємин i дiяльностi у 

полiкультурному суспiльствi, а також ефективної мiжкультурної комунiкацiї [46]. 

Слiд також видiлити декiлька трактувань толерантностi О. Антонюка: як активного 

ставлення, сформованого на основi визнання унiверсальних прав i свобод людини; 

як обов’язку сприяти утвердженню прав i свобод людини, плюралiзму, демократiї та 

правопорядку [142, с. 94]. 

Особливого значення набуває один iз мiжнародних документiв, що сприяє 

забезпеченню прав нацiональних меншин та формує взаєморозумiння мiж 

представниками рiзних нацiональних спiльнот, утвердження у свiтi терпимостi i 

взаємоповаги – Декларацiя принципiв толерантностi, проголошена ЮНЕСКО 16 

листопада 1995 р. [60]. В її першому роздiлi установлено наступне визначення 

толерантностi: це повага, прийняття i правильне розумiння багатства рiзноманiтних 

культур у свiтi, iнакших форм самовираження i способiв вияву людської 

iндивiдуальностi. Їй сприяють знання, вiдкритiсть, комунiкативнiсть, свобода 

вираження думок i переконань. Не менш важливим мiжнародним документом, 

прийнятим Генеральною Асамблеєю ООН, стала Декларацiя про культуру миру 

(1999 р.).  Пiд поняттям миру розумiється не просто вiдсутнiсть конфлiктiв, а 

динамiчний процес широкої участi, що заохочує дiалог i врегулювання конфлiктiв у 

дусi взаєморозумiння i спiвпрацi. Вiдповiдно, сутнiстю культури миру є: 

припинення насильства, повага до принципiв збереження суверенiтету, прав i свобод 

людини, розвиток навколишнього середовища, заохочення демократiї, викорiнення 

убогостi й неписьменностi, прозорiсть i пiдзвiтнiсть у сферi правлiння, просування 

iдеалiв взаєморозумiння тощо [142, с. 97–98].   

Чимало науковцiв надають власне трактування феномену толерантностi –        

Г. Шипунов та В. Лекторський у своїх працях виокремлюють чотири його 

характеристики: 

1. толерантнiсть як байдужiсть (має лiберальну полiтичну основу, оскiльки 

проблеми всього суспiльства важливiшi за наявнiсть непорозумiнь мiж людьми); 

2. як неможливiсть взаєморозумiння (наше нерозумiння певної культури не 

передбачає апрiорi вороже ставлення до її представникiв); 
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3. толерантнiсть як поблажливiсть до слабкостi iнших; 

4. як розширення власного досвiду та критичний дiалог [212, с. 127];    

[301, с. 692–693]. 

У випадках неефективної та незлагодженої дiяльностi органiв державної влади, 

ворожнечi мiж полiтичними акторами, виникає суспiльна нестабiльнiсть. 

Вiдповiдно, актуалiзується потреба в полiтичнiй толерантностi, альтернативою якiй 

є авторитарний диктат, або ж крихкi разовi домовленостi. При цьому В. Логвинчук 

зауважив, що при вiдсутностi толерантностi як iнструменту демократичного 

полiтичного процесу, країна може перетворитися на авторитарну, в якiй 

придушуються права опозицiї [155, с. 9]. Своєю чергою, Л. Почебут виокремлює 

нормальну етнiчну толерантнiсть, що перебуває в межах мiж етнiчною iдентичнiстю 

(цiлковитою прийнятнiстю i постiйними контактами з представниками певної 

нацiональностi як з близькими родичами) та етнiчною iнтолерантнiстю (повною 

неприйнятнiстю, небажанням пiдтримувати будь-якi контакти, негативним 

ставленням до представникiв певної нацiональностi) [170].  

Розгляд толерантностi в контекстi культурної взаємодiї передбачає 

однонапрямлену спiвпрацю представникiв громадських неурядових та недержавних 

органiзацiй, нацiонально-культурних об’єднань, iноземних представницьких 

структур, дiячiв системи мiсцевого самоврядування iз громадянами тощо. На 

державному рiвнi слiд налагоджувати процес органiзацiї культурно-просвiтницьких 

заходiв, популяризувати конструктивнi обговорення, долати нетерпимiсть i вороже 

ставлення до iншого/iнакшостей, виховувати повагу до партикулярних традицiй, 

регламентувати толерантнiсть як об’єкт розгляду полiтичними акторами.  

Явище толерантностi є особливо важливим в умовах глобалiзацiї, 

iнформатизацiї, швидкого розвитку комунiкацiї, iнтеграцiї та взаємозалежностi, 

великомасштабних мiграцiй i перемiщення населення, урбанiзацiї та перетворення 

соцiальних структур. Толерантне ставлення дає змогу вказати на унiкальнiсть, 

ексклюзивнiсть, неповторнiсть, рiвнiсть своєї культури i її право на iснування. 

Громадяни апрiорi повиннi вiдчувати свободу вибору, бути спокiйними за свої 

права, культурнi надбання, самоутвердження в мiжетнiчних вiдносинах. Прагнучи 
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зберегти та пiдтримання мир, представники влади повиннi намагатися 

впроваджувати заходи  щодо створення осередкiв толерантностi. Представники 

державної влади зобов’язанi впроваджувати дух толерантностi серед населення, 

оберiгати нацiональнi меншини вiд почуття вiдчуженостi, здiйснювати 

конструктивне обговорення партикулярних поглядiв на мiжкультурну взаємодiю 

тощо. Вiдповiдно, полiтичнi процеси, спрямованi на забезпечення толерантних 

взаємин у соцiально-iнформацiйному середовищi, потребують належного 

ресурсного, органiзацiйного i фiнансового ґрунту для власної дiяльностi. 

Виокремлюємо чимало способiв, форм, механiзмiв виховання толерантної 

свiдомостi – вiд внесення змiн до навчальних програм до загальнодержавних 

полiтичних стратегiй. Основними напрямками такої пiдготовки повиннi бути 

систематичне висвiтлення у засобах масової iнформацiї та комунiкацiї культурних, 

соцiальних, полiтичних i релiгiйних джерел нетерпимостi, а також – рацiональне 

виховання майбутнiх компетентних партнерiв для пiдтримки солiдарностi й 

терпимостi у вiдносинах.  

Критичне осмислення складного процесу мiжкультурної комунiкацiї спонукає 

до акцентування на явищi культурного шоку. Дослiджуючи концепцiю останнього, 

А. Садохiн та Т. Грушевицька тлумачать її як захисну реакцiю психiки iндивiда на 

надто великий об’єм нової iнформацiї [240, с. 271]. У ситуацiях безпосередньої 

iнтеркультурної взаємодiї, такий психологiчний стан людини пов’язаний 

насамперед з тим, що люди, прямо чи опосередковано, потрапляючи у свiт iншої 

культури, не можуть дотримуватися звичної для своєї культури системи цiннiсних 

орiєнтирiв та поведiнки, i не зовсiм розумiють намiри представникiв iншої культури. 

Очевидно, виїжджаючи за межi власної країни, емiгранти переживають глибоке 

почуття культурного шоку, що спричинене неконтрольованим напливом iнформацiї 

у новому середовищi проживання i супроводжується шоковим станом, почуттям 

ностальгiї, iнколи – психiчними вiдхиленнями, подекуди й негативною оцiнкою 

культури материнської нацiї. Безумовно, культурний шок надає певного впливу на 

процес мiжкультурних iнтеракцiй. I. Ковалинська перелiчила шiсть основних 

перешкод або «каменiв спотикання» ефективної мiжкультурної  комунiкацiї: 
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1. Допущення подiбностей (йдеться про наївнi сприйняття всiх суб’єктiв 

iнтеркультурної взаємодiї як схожих чи навiть однакових); 

2. Мовнi вiдмiнностi (комунiканти часто вважають, що подана ними фраза 

має лише одне смислове забарвлення); 

3. Помилковi невербальнi iнтерпретацiї (адже невербальна поведiнка 

становить бiльшу частину комунiкативних повiдомлень); 

4. Упередження та стереотипи (необ’єктивне сприйняття iншого суб’єкта 

комунiкацiйної взаємодiї внаслiдок усталених психологiчних бар’єрiв); 

5. Прагнення оцiнювати (вiдмiннiсть у цiнностях може спровокувати 

конфлiкт i непорозумiння); 

6. Пiдвищена тривога або напруга (оскiльки епiзоди мiжкультурних 

комунiкацiй часто пов’язанi зi стресом перед незнанням) [117, с. 5–6].   

Необхiдно також вказати на два явища, що на думку О. Леонтовича,  

порушують комунiкацiйний процес: 

1) бар’єри (незнання iноземної мови як фактор, що заважає комунiкацiї 

вiдбуватись як такiй; фiзiологiчнi фактори – глухота, нiмота одного iз 

спiвбесiдникiв); 

2) помiхи (фактори, що знижують якiсть комунiкацiйних процесiв i 

призводять до спотворення iнформацiї – асиметрiя, стереотипнi реакцiї, мовнi 

помилки тощо). Росiйський науковець видiляє три види помiх: з боку оточення 

(шуми, фiзична вiдстань, погана видимiсть); з боку отримувача; з боку джерела 

комунiкативного повiдомлення/вiдправника.  

Останнiх два види помiх зi сторони учасникiв комунiкативного процесу 

умовно дiлять на: фiзiологiчнi (дефекти мовлення i слуху, втрата зору, порушення 

дiяльностi рухового апарату), мовнi (лексичнi i граматичнi помилки, невiрне 

iнтерпретування семантики мовних одиниць), поведiнковi (розсiянiсть, 

невiдповiднiсть вербальних i невербальних сигналiв), психологiчнi (несприятливi 

риси характеру, замкнутiсть особистостi, надмiрна емоцiйнiсть, конфлiктнi 

установки) i культурологiчнi (вiдмiнностi менталiтетiв, цiннiсних установок) [153, с. 

247–249].  
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Рiзноманiтнiсть культур породжує вiдмiннi нацiональнi/етнiчнi стилi 

управлiнської поведiнки, а основу диференцiацiї керуючих моделей за культурними 

ознаками складають цiнностi, стереотипи поведiнки i традицiї народу. В аналогiчний 

спосiб, I. М’язова вiдносить явища стереотипiзацiї та упередження до бар’єрiв 

ефективної мiжкультурної комунiкацiї, при чому пiд упередженнями авторка 

розумiє вороже ставлення до представникiв iнших груп, їх культури та до будь-яких 

фактiв, пов’язаних iз ними. Розглядаючи стереотипи, дослiдниця наводить ситуацiї, 

за яких вони бувають ефективними в умовах мiжкультурної комунiкацiї – коли 

використовуються як припущення про iндивiда або ситуацiю, про причини та 

можливi наслiдки дiянь суб’єктiв комунiкацiйних процесiв. Негативною стороною 

стереотипiзацiї є абсолютизацiя образу групи, що не дозволяє виявити iндивiдуальнi 

особливостi окремо взятих людей [163, с. 8–9]. 

Незаперечну цiннiсть становить виокремлення I. Ковалинською чотирьох 

чинникiв, якi впливають на сприйняття представникiв рiзних культур: 

1. Фактор першого враження (доволi часто оцiнка зовнiшнього вигляду 

може передувати особистому неприйняттю спiвбесiдника); 

2. Фактор переваги (врахування статусу партнера по комунiкацiї); 

3. Фактор привабливостi (кожнiй культурi притаманнi свої iдеали краси та 

естетики, вiдповiдно, iнакшiсть може трактувати певну зовнiшнiсть як не 

схвалювану); 

4. Фактор ставлення до нас (теж суб’єктивний чинник, що 

характеризується персоналiзованою оцiнкою кожного iз комунiкантiв) [117, с. 6–9].   

Таким чином, iнтолерантне ставлення проявляється у небажаннi прийняти 

iндивiдуальностi iнших людей, у перевихованнi партнерiв по взаємодiї, у намаганнi 

пiдганяти спiвбесiдника пiд себе, у невмiннi прощати iншому помилки чи 

незграбнiсть, у категоричностi та консерватизмi в оцiнках iнших людей, у вандалiзмi 

в храмах. Нетолерантнiсть виявляється також при будь-яких витоках ненавистi, 

ксенофобiї, антисемiтизмi, упереджень та при усiх елементах мiжетнiчної i 

релiгiйної ворожнечi. Як приклад, расовi стереотипи американцiв часто асоцiюють 

темношкiрих iз злочиннiстю, ґвалтуваннями, в той час як вони самi наляканi, у тому 
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числi й обшуками полiцiї.  Багато критикiв намагалися пояснити iснуючий стан у 

висвiтленнi етнiчних меншин у ЗМI, проблемою iнституцiонального расизму, що 

начебто iснує у самiй медiа-iндустрiї.  При цьому С. Аллан запевняє: «часто важко 

навiть виявити шляхи проникнення расових упереджень у щоденне створення 

новин» [88, с. 88–107].   

У книзi «Журналiстська етика» спостерiгаємо також скарги жiнок-журналiсток 

щодо припущення, що їхнiй пiдбiр теми новин i вiдповiднi матерiали є 

примiтивнiшими, оскiльки саме чоловiки висвiтлюють проблематику бiльш важких 

ситуацiй. Тут виявляються ознаки професiйної статевої дискримiнацiї. Як наслiдок 

подiбних принижень, у США виникає i зростає античоловiча риторика у медiа, 

названа «вуманiзмом». Р. Ковард запевняє, що вуманiзм з’являється всюди, де має 

мiсце чоловiча зарозумiлiсть, а також, що прояви вуманiзму зустрiчаються скрiзь – 

вiд гумористичних принижень чоловiчої статi, до бiльш гострої критики чоловiкiв у 

контекстi страхiв щодо соцiальної дезiнтеграцiї [88, с. 88–107].  

На противагу дискримiнацiйному свiтосприйняттю, популяризуються 

толерантнi прояви, мiж якими: активна позицiя терпимого ставлення, визнання 

унiверсальних прав та основних свобод людини, сприйняття i розумiння багатого 

рiзноманiття культур свiту, державно-конфесiйнi заходи для узгодження позицiй, 

вiдповiднiсть ратифiкованим мiжнародним договорам, дво- та багатостороннiм 

полiтичним угодам тощо. Вiдкритiсть думки, комунiкабельнiсть, свобода 

особистостi й самостiйний вплив на людськi права призводять до покращення 

мiжкультурної толерантностi на свiтовiй аренi та установлюють моральний, 

соцiокультурний i демократичний розвиток суспiльства.  

Оскiльки представники мас-медiа охоплюють всi сфери життєдiяльностi, 

акцент слiд зробити на поширеннi журналiстської етики як передумови 

безконфлiктного втручання в масову свiдомiсть. Професiйне та виважене подання 

матерiалу буде найкращим методом уникнення панiчних настроїв в соцiумi, навiть 

коли на це будуть пiдстави. Сучасна вiйськово-полiтична ситуацiя на сходi України 

пiдтверджує факт безупинної фiльтрацiї журналiстської дiяльностi, контролювання 

кожного повiдомлення ЗМI i, на жаль, частого викривлення дiйсностi. Iстинну 
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правду про поточний стан у зонi АТО знають лише люди, безпосередньо задiянi у 

воєнних дiях, а також родичi, якi ще не втратили можливостi комунiкувати з воїнами 

завдяки соцiально-комунiкацiйним технологiям мобiльного зв’язку (як правило, з 

росiйською формою власностi). Ситуативне сприйняття iнформацiї, трансльованої 

засобами масової комунiкацiї, завжди залежить вiд освiченостi реципiєнта новин, вiд 

його поточного мiсцезнаходження, вiд довiри до даного комунiкативного джерела та 

багатьох iнших факторiв. 

Багато журналiстiв переймаються проблемою викорiнення дискримiнацiї за 

статтю, сексуальною орiєнтацiєю, расою, iнвалiднiстю, психiчним здоров’ям тощо. 

Водночас iснують представники домiнуючої культури, яких називають «фанатики 

полiтичної коректностi». Вони скептично ставляться до лобiстських груп, якi 

втручаються у професiйну дiяльнiсть журналiстiв, намагаючись вплинути на 

висвiтлення певних тем i домогтися такої подачi, що вiдображала б їхнi 

упередження [88, с. 88]. На основi особистого досвiду i установок, стереотипiв та 

упереджень, нав’язаних ЗМI, у суспiльнiй свiдомостi вiдбувається так званий 

«фреймiнг» – очiкування конкретних результатiв вiд певної соцiальної ситуацiї. 

Поняття фреймiв увiв Е. Гофман, який  виставив людей узалежненими вiд первинної 

реальностi, пiдкресливши вагомiсть впливу альтернативних реальностей, 

пропонованих вiртуальним свiтом, у тому числi й  ЗМК [306, с. 222].  

Наочним прикладом втiлення толерантної поведiнки є дiяльнiсть Львiвської 

мiської ради, яка в рамках пiдготовки мiста до фiнальної частини чемпiонату 

Європи з футболу 2012 р. у Львовi провела мiждисциплiнарний семiнар 

«Формування толерантностi в контекстi пiдготовки України до УЄФА ЄВРО 

2012™». Органiзаторами заходу виступили департамент «ЄВРО 2012» ЛМР, 

Схiдно–Європейський iнститут розвитку, партнер УЄФА «Футбол проти расизму» 

(FARE), а також – представництво iм. Фрiдрiха Еберта в Українi [26]. 

Отже, прояви взаємної поступливостi у процесi iнтеграцiї, довiра, лiквiдацiя 

упереджень i  принципових суджень, уникнення протистояння  чужорiднiй системi 

переконань при здiйсненнi мiжетнiчної комунiкацiї, становлять превентивнi мiри 

щодо напружених ситуацiй. Зупинимося на умовах, перелiчених Г. Синоруб, що 
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сприяють ефективному вирiшенню конфлiктiв з мiнiмальними втратами ресурсiв i 

збереженням життєво важливих суспiльних структур: наявнiсть органiзацiйно-

правового механiзму вирiшення конфлiктiв; високий рiвень демократичної культури 

в сучасному суспiльствi; розвинута соцiальна активнiсть основних прошаркiв 

населення; розвиток комунiкацiйної iнфраструктури; наявнiсть ресурсiв для 

здiйснення компенсацiй та iнше [246, с. 11].  

У критичних ситуацiях при толерантному вiдношеннi, виникатимуть хiба що 

так званi «здоровi конфлiкти», якi приносять позитивнi змiни, забезпечують 

незагрозливi умови для обговорення суперечностей, та в яких вiдсутнi ворожiсть i 

кризовi моменти. Вiдповiдно, запорукою успiшностi мiжетнiчних комунiкацiй є 

толерантна поведiнка, ведення дiалогу, пошук мирного способу врегулювання 

непорозумiнь. Тобто, терпимiсть, тактовнiсть i взаємна повага є передовими 

чинниками при здiйсненнi будь-яких комунiкацiй. Мiжетнiчна спiвпраця передбачає 

також вiдкритiсть до усяких новин, близькiсть до глобалiзацiйних явищ i процесiв, 

координацiю i кооперацiю громадян, врахування прiоритетiв культурної, освiтньої, 

полiтичної та економiчної дiяльностi. 

Суспiльна згода може бути досягнута за умови цiлеспрямованої полiтики 

солiдарностi владних структур i народу, коли першi особи в державi, лiдери 

молодiжних та iнших громадських рухiв умiтимуть, на основi дiючого 

законодавства, налагоджувати погоджувальнi процедури, як вважає В. Носовець 

[195, с. 78–79]. Очевидними негативними наслiдками недостатнього рiвня 

толерантностi у суспiльствi можуть бути наступнi: 

 нестiйкi переговорнi процеси, як наслiдок – неможливiсть пошуку 

консенсусного рiшення; 

 манiпуляцiйнi процеси по вiдношенню до громадськостi; 

 пiдтримка полярно протилежних точок зору мiж представниками влади 

та опозицiї; 

 некомпромiсне регулювання суспiльно-полiтичних вiдносин; 

 виникнення внутрiшнiх суперечностей мiж представниками владних 

iнституцiй; 
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 iмiтацiйна пiдтримка дiалогу та iн. 

На думку В. Ханстантинова, iснує декiлька вагомих крокiв на шляху до 

вирiшення проблеми iнтолерантного ставлення. Причиною вiдносин 

непоступливостi й нетерпимостi в рядi країн є iгнорування комунiкацiйно-

дискурсивного способу на шляху до загальнонацiонального консенсусу з актуальних 

полiтичних проблем, брак полiтичної довiри та згоди. Учений пiдкреслив, що метою 

полiтичної дiяльностi в контекстi поширення толерантностi є: розбудова 

громадянського суспiльства; розвиток української нацiональної iдеї на засадах 

мультикультуралiзму; монiторинг дiяльностi громадсько-полiтичних утворень, ЗМI; 

доступ до вiльного громадського дiалогу тощо [285, с. 21–23]; [286, с. 5–12].  

Слiд виокремити дiяльнiсть Конгресу нацiональних громад України, що втiлює 

у життя проекти, руйнучи стереотипне мислення i лiквiдуючи iнтолерантне 

ставлення серед української молодi. Найуспiшнiшими серед них є: Мiжнародний 

мiжнацiональний дитячий табiр «Джерела толерантностi» (в Українi, Молдовi та 

Грузiї) з 2002 р., Мiжрегiональна мережа пiдлiткових клубiв толерантностi в 5 

мiстах України (Київ, Львiв, Сiмферополь, Марiуполь, Харкiв), Молдовi (Кишинiв) 

та Грузiї (Тбiлiсi) з 2006 р., дитячий табiр «Будуємо мости, а не стiни», «Футбол 

проти расизму», «Кроки назустрiч один одному», «Антидискримiнацiйний форум-

театр з прав людини», «Free2choose» та iн. Метою втiлюваних проектiв є: 

об’єднання зусиль нацiональних громад для iнтеграцiї в українське суспiльство; 

сприяння iнтеграцiї дiтей-бiженцiв в українське суспiльство та покращення способу 

життя дiтей «вразливих» груп; поширення знань про життя нацiональних громад в 

Українi; боротьба iз упередженнями, ксенофобiєю та расизмом; пропаганда рiвностi, 

взаємної поваги до нацiональної iндивiдуальностi та цiнностей кожного 

представника полiетнiчного українського суспiльства i т. п.  

Суб’єктами, на яких спрямованi проекти з виховання толерантностi, є дiти 

вiком вiд 7 до 17 рокiв, молодi лiдери нацiональних громад, студенти факультетiв 

журналiстики та iнших гуманiтарних напрямкiв, учителi й викладачi вишiв, фахiвцi 

неформальної освiти, бiблiотекарi та iн. [222]. На базi проектiв iз формування 

толерантностi Конгресу нацiональних громад України, якi впроваджувалися з 2002 
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р., у серпнi 2013 р., створено Громадську органiзацiю «Київський освiтнiй центр 

«Простiр толерантностi». Основною мiсiєю ГО є створення освiтнього простору для 

формування культури прав людини та толерантностi. Центр займається 

неформальною освiтою дiтей та молодi у галузi толерантностi та прав людини, 

пiдготовкою фахiвцiв iз неформальної освiти, розробкою i впровадженням власних 

освiтнiх методик та адаптацiєю свiтового педагогiчного досвiду, проводить 

просвiтницькi акцiї та освiтнi проекти [51].  

Що стосується аналiзу чинникiв соцiальної вiдповiдальностi мас-медiа, iнтерес 

викликає праця З. Галаджун, яка виокремлює чинник комунiкацiйної дифамацiї, як 

ознаку дiяльностi мас-медiа, що оприлюднюють або цiлiснi матерiали, або здогадки 

та натяки, якi порочать людей при здiйсненнi журналiстами свого права на свободу 

слова [37, с. 7]. Представникам сучасних комунiкацiйних професiй, з точки зору 

журналiстської етики, необхiдно навчитися коректно висвiтлювати питання 

маргiнальних груп – людей iз психiчними захворюваннями, iнвалiднiстю, iз 

ВIЛ/СНIДом, представникiв сексуальних меншин тощо. Для прикладу, вкрай рiдко 

зустрiчаємо у ЗМI висвiтлення проблем людей iз психiчними вiдхиленнями, хоча 

при активнiшiй трансляцiї даної проблематики через медiа-засоби, хворим особам 

буде значно легше знайти доброчиннi органiзацiї та спонсорську допомогу для 

боротьби за власне життя. Аналогiчно прослiдковуємо стереотипнi насмiшки над 

дискримiнованими групами осiб iз нетрадицiйною орiєнтацiєю в Українi. Одначе 

закордонна практика показує шляхи вирiшення iнтолерантного ставлення до ЛГБТ-

спiльнот. Знову ж таки, для налагодження комунiкацiї мiж меншинами, бачимо 

владу соцiально-комунiкацiйних технологiй, як-от: поява на iноземних екранах 

гомосексуалiстiв як позитивних персонажiв, вiдвертi зiзнання полiтикiв та зiрок 

шоу-бiзнесу у своїй нетрадицiйнiй орiєнтацiї тощо. Скажiмо, репортери можуть 

застосовувати у власних матерiалах не фрази-дiагнози, як «шизофреник», а вживати 

лаконiчнiшi позначення особливих людей, наприклад – «особа, що страждає вiд 

загострення депресiї». Виглядає так, що для зменшення нетолерантних вiдносин, 

важливо на державному рiвнi залучати ЗМК i через медiа-ресурси спрощувати 

стереотипи, прививати повагу до представникiв меншин [88, с. 109–117].  
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Безумовно, традицiйне багатонацiональне суспiльство має власнi культурнi 

надбання, цiнностi i прiоритети, проте спосiб проголошення толерантностi не є 

унiверсальним, а лише одним iз перших крокiв на шляху вдосконалення позицiї 

держави на мiжнароднiй аренi. Так, країна, що оголошує толерантне ставлення, 

дружньо подає руку до представникiв iнших культур, проте рiвень конфлiктностi чи 

насилля не зменшуватиметься автоматично. Полiтична культура громадян, сповнена 

стереотипним мисленням i упередженнями, лише поступово набуватиме мирного 

настрою i доброзичливих вiдносин. Вiдповiдно, толерантнiсть матиме мiсце, проте 

не буде в змозi приховати вiдмiннiсть культур у суспiльствi.   

Вiдштовхуючись вiд численних означень поняття толерантностi, слiд 

акцентувати увагу на ключових моментах спiвпрацi, на iнституцiйно-органiзацiйних 

каналах впровадження мирної полiтики у суспiльствi. Прагнемо сконструювати 

власну технологiю побудови толерантних взаємин суспiльних iнститутiв у 

соцiальному просторово-часовому континуумi. Погоджуємось з Л. Климанською, 

яка трактує технологiї сукупнiстю методiв змiни стану та якостей матерiалу пiд час 

виробництва продукцiї, а соцiальнi технологiї – умiнням застосовувати прийоми та 

способи активного впливу на соцiальнi системи рiзних масштабiв та рiвнiв, для 

виявлення i мобiлiзацiї їхнiх потенцiйних ресурсiв заради швидкого та якiсного 

отримання бажаного результату [110, с. 237–241].   

Пам’ятаючи покликання соцiальних технологiй i мету мiжкультурної 

комунiкацiї, окреслимо власне бачення технологiчно-правильної побудови 

толерантного комунiкацiйного процесу суспiльних iнститутiв: перш за все, 

необхiдною передумовою цього є синтез теоретичних знань i практичного досвiду 

особистостi, що здiйснюватиме дiалог з представником iншої культури. Особливу 

цiннiсть матимуть такi характеристики поведiнки як психологiчна стiйкiсть, 

витривалiсть, пошук оптимально мирного ставлення, самоконтроль. Громадяни, не 

залежно вiд власного нацiонального походження, прагнуть вiдчувати захищенiсть 

iнтересiв, культурну iдентичнiсть та iндивiдуальнiсть, будучи членами певної 

соцiальної спiльноти. Вiдповiдно, виховання у руслi конструктивного мислення 

потребує внесення змiн навiть до навчальних програм у вишах. 
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 Паралельним етапом є мобiлiзацiя ресурсiв на державному рiвнi, в ходi якої 

акцент слiд робити на ратифiкацiї мiжнародних договорiв i пiдписаннi нових угод 

про спiвпрацю та взаєморозумiння. У ситуацiях, коли суб’єкти полiтичного процесу 

приймають рiшення, вагомим є консенсусне мислення. Адже влада, хоча i 

складається з багатьох представникiв, все ж є одноосiбною iнституцiєю. З цього 

випливає, що кожен закон, постанова, кожне рiшення державного значення повинне 

прийматись з врахуванням права громадян на iнакшiсть. Рекомендацiєю також є 

прийняття рiшень щодо вдосконалення нацiонального законодавства з урахуванням 

полiтико-правової культури, свiдомостi, поваги до демократичних норм та iдеалiв, 

соцiальної єдностi у суспiльствi тощо. Важливим видається аналiз суб’єктивних 

факторiв толерантизацiї полiтичного процесу, культури представникiв правлячої 

елiти, впливу ментальностi та рис нацiонального характеру на особливостi ведення 

державної полiтики. 

Технологiчно-правильним, з точки зору дiяльностi неурядових органiзацiй, 

дiаспорних утворень, нацiонально-культурних об’єднань та системи мiсцевого 

самоврядування буде внесення наступних якiсних змiн: комплексне формування у 

громадськостi позитивного сприйняття подiй шляхом соцiально-комунiкацiйних 

технологiй; впровадження iнформацiйно-комунiкацiйного пiдходу до вирiшення 

непорозумiнь; вiдновлення цiннiсних орiєнтацiй цивiлiзованого суспiльства через 

налагодження зв’язкiв iз громадськiстю; легiтимiзацiя сучасного європейського 

етносоцiокультурного простору; розкриття в ЗМI основних постулатiв мирних 

взаємин; вироблення у громадян гуманного ставлення до iноетнiчного довкiлля 

шляхом втiлення заохочувальних iнформацiйно-пропагандистських заходiв та 

маркетингових комунiкацiй.  

За посередництвом мас-медiа та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, 

iснує можливiсть проектувати суспiльну-полiтичну думку в соцiумi. Попередньо 

зазначенi форми зловживання iнформацiєю, зафiксованi випадки втручання в 

особистiсний простiр показують ймовiрнiсть небезпечних загроз для 

конституцiйних прав i свобод громадян. У зв’язку з цим, громадянське суспiльство 

заслуговує на захист вiд зверхностi органiв влади та управлiння, а також вiд 
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вiдвертих манiпулятивно-пропагандистських впливiв на свiдомiсть iндивiдуума. З 

iншого боку, якщо аудиторiя цiкавиться суспiльним життям, має твердi полiтичнi, 

переконання i доступ до альтернативних джерел iнформацiї, вплив комунiкацiйних 

кампанiй може бути значно слабшим. Засоби масової iнформацiї, як правило, беруть 

у полон лише пасивну публiку, що сприймає отриманi факти за правду. У випадку 

болючих переживань, пов’язаних iз Революцiєю Гiдностi 2013–2014 рр. чи, тимпаче, 

терористичними дiями проросiйських сепаратистiв на сходi України, жоднi 

iнформацiйно-комунiкацiйнi джерела неспроможнi приховати розпач, бiль i 

розчарування громадян країни. Коли йдеться про реальну проблему, новiтнi 

технологiї здатнi загрожувати особистостi дезiнформацiєю, але аж нiяк не 

замовчуванням ситуацiї.  

Зрештою, кожна особистiсть має право обирати джерело iнформацiї, 

вислухати точку зору не лише вузького кола, але й опонентiв, представникiв 

полiтичної опозицiї. Очевидно, що ЗМК розвиваються в конкурентних умовах. 

Глядачi та слухачi мають безлiч джерел iнформацiї, з-помiж яких обирають тi, що 

об’єктивно висвiтлюють подiї буденностi. Громадяни України пiсля Майданiв 2004 i 

2013–2014 рр. все свiдомiше пiдходять до ситуативного аналiзу, прискiпливiше 

вiдносяться до владних структур iз недовiрою сприймають iнформацiю, що 

надходить ззовнi. Для прикладу, всеукраїнський телеканал «Iнтер» (iз росiйським 

спiввласником) декiлька рокiв поспiль подавав суб’єктивну оцiнку суспiльно-

полiтичних подiй в Українi та Росiї, пiдриваючи довiру глядачiв i загрожуючи 

особистiсному свiтосприйняттю. Вiдповiдальний пiдхiд до перцепцiї iнформацiї, в 

тому числi на мiжнародному рiвнi, надає громадянам об’єктивної обiзнаностi й 

можливостi уникати загрозливого впливу.   

Отже, хоча у бiльшостi наукових розвiдок чимало уваги придiлено саме 

iнституцiйнiй взаємодiї, толерантностi в суспiльно-полiтичних процесах, не до кiнця 

висвiтлено зв’язок толерантизацiї та навчальних процесiв. Комплексний пошук 

теоретико-методологiчних положень i практичних рекомендацiй щодо полiтичної 

толерантностi дозволив пiдсумувати наступне. Культурна iзоляцiя в сучасному свiтi 

вже не актуальна, а власне прийняття позицiї розумiння iнакшостi, так зване, 
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людинознавство, заповнить пам’ять громадян доброзичливим ставленням i 

вiдкритiстю до допомоги. Таким чином, прагнення досягти толерантностi має кiлька 

технологiчних етапiв здiйснення.  

 

Висновки до першого роздiлу 

 

Стрiмкий розвиток соцiально-комунiкацiйних технологiй та поглиблення 

iнтеркультурної взаємодiї є пiдґрунтям постiйного вдосконалення теоретико-

методологiчної i нормативно-правової бази дослiджуваних понять. Послiдовно 

опрацювавши дефiнiцiї, авторка узагальнила трактування мiжкультурної комунiкацiї 

наступним чином: це iнтеграцiйна форма прямих чи опосередкованих стратегiчних 

соцiально-комунiкацiйних взаємин системи мiсцевого самоврядування 

(територiальнi громади, виконавчi органи влади, органи самоорганiзацiї населення) 

та iнститутiв громадянського суспiльства (неурядовi та неприбутковi органiзацiї, 

недержавнi ЗМI, бiблiотечнi установи, дiаспорнi утворення, нацiонально-культурнi 

товариства), що орiєнтована на досягнення порозумiння мiж представниками рiзних 

культур/традицiй.  

Дослiдження мiжкультурної комунiкацiї в контекстi глобальної трансформацiї 

значення та ролi соцiальних комунiкацiй вказує на взаємозв’язок понять. Так, в 

межах однiєї комунiкацiйної системи здiйснюється процес передачi певної 

iнформацiї мiж рiзними комунiкативними системами (суб’єктами iнтеркультурної 

взаємодiї) за допомогою соцiальних комунiкацiй, що включають технологiчний 

аспект i засоби масової комунiкацiї.  

Для населення України важливо практикувати громадськi обговорення 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, превентивно застерiгаючи соцiум вiд 

негативного впливу, що сприятиме комплексному формуванню нацiональної iдеї як 

результату фiльтрацiї масовою свiдомiстю контенту iнформацiйного простору 

держави. Реалiзацiя iнiцiатив щодо гуманiзацiї перебiгу полiтичного процесу 

вимагає вiдповiдного регулювання суспiльно-полiтичних вiдносин, у тому числi 

законодавчого. Не залежно вiд етнонацiонального походження спiвгромадян, 
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iнституцiйна взаємодiя, етнополiтичнi процеси i заходи щодо надання пiдтримки 

неурядовим органiзацiям, повиннi переслiдувати мету забезпечення стабiльностi i 

мiжнацiонального миру в суспiльствi. Толерантна поведiнка громадян напряму 

залежатиме вiд їхнього вiдчуття захищеностi власних iнтересiв. Взаємини мiж 

структурними елементами етнополiтичного процесу є специфiчними, з огляду на 

органiзацiйнi та процедурнi засади погодження iнтересiв. Саме толерантнi навики 

сприятимуть здатностi агентiв полiтичної системи приймати щось, iнколи не 

схвалюючи це. 

Вважається, що толерантне ставлення є джерелом мультикультурної й 

мiжетнiчної адаптацiї. Витримане, покiрливе ставлення, конструктивне обговорення 

та об’єктивний ситуативний аналiз сприятимуть адекватнiй перцепцiї права 

громадян на iнакшiсть. Так, iдея збереження миру в суспiльно-полiтичнiй сферi 

згладить полярно протилежнi точки зору (iдеологiчного, полiтичного, релiгiйного, 

регiонального характеру) вдосконалить культурнi та соцiально-комунiкацiйнi 

взаємовiдносини. Загальне гуманiзоване сприйняття iншого/iнакшостей серед 

представникiв державних i недержавних органiзацiй, нацiонально-культурних 

об’єднань та iноземних представницьких структур є основою для встановлення 

толерантних полiтико-соцiальних та етнокультурних взаємин. У зв’язку з цим 

запропоноване власне бачення технологiчно-правильної побудови толерантного 

комунiкацiйного процесу соцiальних структур. 

 

Основнi науковi результати першого роздiлу опублiкованi в наступних працях: 

1. Гулай В. В. Феномен толерантностi в дисциплiнах iнформацiйно-

комунiкацiйного блоку компетенцiй напряму «мiжнародна iнформацiя» 

Нацiонального унiверситету «Львiвська полiтехнiка» / В. В. Гулай, О. А. Музика  // 

Зб. тез доп. Мiжн. наук.-практ. конф. «Мiжнародна iнформацiя: концептуальнi  та 

прикладнi вимiри». –– КНУ iменi Тараса Шевченка. Iнститут мiжнародних вiдносин, 

19.04.2013 p. –– С. 147–148 [55].  

2. Лалак О. А. Iнтелектуальнi продукти соцiально-комунiкацiйних мереж у 

процесi мiжкультурної iнтеракцiї / О. А. Лалак // Молодий вчений : наук. журн. 



51 
 

(включено  до мiжнародних  каталогiв  наукових  видань  i  наукометричних  баз: 

ISSN (Print): 2304-5809, ISSN (Online): 2313-2167). –– № 2. –– Херсон: Гельветика, 

2016. –– С. 246–250 [147].  

3. Лалак О. А. Теоретико-методологiчнi засади мiждисциплiнарного 

дослiдження мiжкультурної комунiкацiї в контекстi глобальної трансформацiї 

значення та ролi соцiальної комунiкацiї / О. А. Лалак // Науково-виробничий журнал 

«Держава та регiони. Серiя: Соцiальнi комунiкацiї». –– № 4 (24). –– Запорiжжя: 

Класичний приватний унiверситет, 2015. –– С. 27–31 [149].   

4. Музика О. А. Комунiкативнi аспекти мiжетнiчної толерантностi / О. А. 

Музика // Україна в системi глобального iнформацiйного обмiну: теоретико-

методологiчнi аспекти дослiдження i пiдготовки фахiвцiв. Мат-ли Всеукр. наук. 

конф., м. Львiв, 27 травня 2011 р. –– Львiв: Вид-во Львiвської полiтехнiки, 2011. –– 

С. 185–188 [185]. 

5. Lalak O. The Phenomenon of Tolerance in the Context of Multicultural 

Adaptation / O. Lalak // «Humanities & social sciences 2013»: Proceedings of the 4
th
 

International Conference of Young scientists HSS–2013. –– Lviv: Lviv Polytechnic 

Publishing House, 2013. –– Electronic edition on CD-ROM. –– P. 14–17 [336].



52 
 

 

РОЗДIЛ 2 

КОМУНIКАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ МIЖКУЛЬТУРНОЇ ДIЯЛЬНОСТI  

СИСТЕМИ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЛЬВОВА 

 

2.1. Соцiально-комунiкацiйнi механiзми реалiзацiї мiжкультурної 

комунiкацiї представниками територiальних громад 

 

Теоретичне осмислення сутностi мiжкультурних взаємин стає об’єктом 

дослiджень учених рiзних галузей соцiогуманiтарних знань. У зв’язку з цим виникає 

необхiднiсть вироблення i використання культурних механiзмiв мiнiмiзацiї 

суспiльної напруги, запобiгання насильству, розробки наукових пiдходiв до 

налагодження цивiлiзацiйного дiалогу, реалiзацiї полiтики iнтеркультурної взаємодiї 

в межах громади, мiста, регiону. Трактування мiжкультурної комунiкацiї як 

систематичного комплексу регульованих дiй, сприятиме культурнiй iнтеграцiї та 

запобiгатиме асоцiальним проявам усерединi країни та на мiжнароднiй аренi. Для 

створеної людьми штучної сфери iснування та самореалiзацiї, культура є джерелом 

регулювання соцiальної взаємодiї i поведiнки. В. Антофiйчук зупиняється на 

трактуваннi культури як «сукупностi соцiально набутих значущих символiв, 

цiнностей .., норм i правил поведiнки, за допомогою яких люди органiзовують свою 

життєдiяльнiсть» [7, с. 92]. Постiйна циркуляцiя iнформацiї в ланцюгу 

послiдовностей «iндивiд – мiкросередовище – засоби комунiкацiї – речi – 

макросередовище – масова культура – особистiсть» обумовлює сукупнiсть 

культурних змiн [98, с. 16]. Вiдповiдно до рiвня  розвитку громадянської культури, 

Л. Стручкова-Гуменна пропонує враховувати наступнi критерiї її визначення: 

«вiдповiднiсть i пiдзвiтнiсть владних структур; ефективно дiюче мiсцеве 

самоврядування, виконання об’єднаннями громадян об’єктiв i функцiй у суспiльствi, 

зокрема вiдстоювання громадянами прав, солiдарний характер вiдносин громадян та 

узгоджена взаємодiя соцiальних iнституцiй» [268, с. 7].   
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Потреба людства дiлитися досвiдом, передавати культурнi ресурси i надбання 

зумовила постiйний розвиток зовнiшньої культурної полiтики. Успiшне здiйснення 

останньої дало змогу державi: позицiонувати себе у мiжнародному товариствi, 

вiдкривати людям iнших нацiональностей свою культуру, збiльшувати кiлькiсть 

мiжкультурних зв’язкiв мiж громадянами, проводити вiдкритий дiалог мiж 

приватними особами та недержавними структурами, здiйснювати вплив на 

громадську думку iноземцiв тощо. Тому iнтеркультурна комунiкацiя пропагує 

технологiю формування iмiджу успiшної держави, полiтичних iдеалiв, загальних 

цiнностей нацiї в очах iноземної публiки. Партнерiв по культурнiй iнтеграцiї  

керiвництво обирає або серед однiєї з iноземних держав, або ж посеред декiлькох, 

розпочинаючи спiвпрацю вже на мiжнародному рiвнi. Отже, iнтеркультурне 

спiвробiтництво стає незмiнним iнструментом iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй, напрямком дiяльностi якого є, силами культури, забезпечити сприятливi 

умови для впливу на громадську думку в iноземних державах. Мобiлiзацiя 

соцiокультурних ресурсiв призводить до панування однiєї культури над iншою, як 

наслiдок – виникнення культурних конфлiктiв, якi Н. Смелзер класифiкує 

наступним чином [253, с. 36–37]:   

– аномiя (руйнування культурної єдностi через вiдсутнiсть чiтких 

соцiальних норм); 

– культурне запiзнення (коли змiни матерiальної сфери випереджають 

можливостi нематерiальної культури пристосуватися до них); 

– панування чужої культури (як протиборство двох культур, що 

вiдрiзняються структурою культур – локальної та європейських колонiальних 

держав). 

Важливими компонентами розвинутого соцiокультурного осередку є: 

соцiальний iнститут, що iнтегрує i координує множину iндивiдуальних дiй людей, 

впорядковує соцiальнi вiдносини в найважливiших сферах громадського життя [193 

с. 212]; соцiальнi суб’єкти, якi власне є комунiкантами; у соцiально-комунiкацiйнiй 

дiяльностi також є необхiдним третiй компонент – комунiкацiйнi мережi. Останнi, 

застосовуючи новiтнi технологiї iнформацiйного зв’язку, забезпечують успiшне 
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втiлення соцiальних комунiкацiй. Окремої уваги заслуговує соцiальний процес, що 

має свої iнституцiйнi форми. О. Дубас зазначив, що взаємодiя iнформацiйних та 

комунiкацiйних систем рiзного рiвня, їхнiх елементiв i структур, генерованих у ходi 

суспiльно-полiтичних процесiв, утворюють iнформацiйно-комунiкацiйний простiр. 

Пiд останнiм словосполученням учений розумiє форму iснування iнформацiйних 

систем, яка забезпечує й стимулює оперативнi iнформацiйнi взаємодiї виробникiв 

iнформацiї та її споживачiв, трансляцiю знань, накопичених в iнформацiйних 

ресурсах, а також їхнє збереження у сформованiй iнфраструктурi [73, с. 5–10].    

Перманентна технологiзацiя комунiкацiйних процесiв, пiдвищення 

результативностi управлiння зовнiшньою та внутрiшньою взаємодiєю органiзацiї – 

це ключова сучасна тенденцiя розвитку PR-технологiй, ринкових дослiджень, 

маркетингу, менеджменту, реклами, бренд-менеджменту та iн. О. Мар’їна 

пiдкреслила, що соцiально-комунiкацiйнi розроблення є iнновацiйним ресурсом 

соцiального управлiння та включають методи, методики, технiки, технологiї 

комунiкування, залежно вiд соцiальних: умов, суб’єктiв, структур [169, с. 26–27].   

Вважається, що в процесi соцiальних комунiкацiй важливим є створення 

рiзноманiтних iнституцiй та об’єднань, спрямованих на глобальне вирiшення 

проблем шляхом становлення сфери iнформацiйно-комунiкацiйного права та 

глобального управлiння комунiкацiєю. Н. Моiсєєва виокремлює у цьому сенсi 

дiяльнiсть ООН та її пiдроздiлiв, зокрема ЮНЕСКО (що провадить програми 

координацiї комунiкацiйного та iнформацiйного просторiв, такi як – «Iнформацiя 

для всiх», «Пам’ять свiту», а також програми з захисту цифрового надбання та 

мiжнародна програма розвитку комунiкацiї) [182, с. 115].   

Для аналiзу соцiально-комунiкацiйної дiяльностi у сферi мiжкультурної 

взаємодiї з точки зору технологiчних засад, необхiдно критично осмислити статтю  

О. Холода на тему «Диференцiацiя соцiально-комунiкацiйних технологiй» та 

аплiкувати її в контекстi дослiджуваної тематики. Науковець наводить чiткий 

перелiк пiдходiв до диференцiацiї соцiально-комунiкацiйних технологiй: 

соцiологiчний, соцiально-комунiкацiйний, з позицiй фiлософiї та паблiк рилейшнз, з 

позицiй менеджменту, з позицiй рекламознавства та iмiджелогiї, з позицiй 
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психолiнгвiстики, дискурсологiї та гендеристики, з позицiй журналiстикознавства. 

Вчений називає всi соцiально-комунiкацiйнi технологiї манiпулятивними та 

розгалужує їх на два типи: 

1. СКТ мутацiї – це система манiпулятивних дiй-комплексiв, спрямована 

на позитивну або нейтральну змiну поведiнки соцiуму. Аналiз соцiально-

комунiкацiйної дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування Львова та iнших 

українських мiст демонструє активне використання ними багатьох технологiй 

мутацiї, перелiчених О. Холодом. Серед них: технологiї формування iмiджу 

(особливо спостерiгаємо у внутрiшнiй та зовнiшнiй полiтицi Львiвської мiської 

ради), технологiї соцiальних зв’язкiв, маркетинговi та рекламнi технологiї, 

перемовини, виборнi технологiї, кризовi та iн.  Хоча представники iнститутiв 

громадянського суспiльства також частково застосовують вище перелiченi 

технологiї, все ж бiльше спостерiгаємо у соцiально-комунiкацiйнiй дiяльностi 

громадських органiзацiй, неурядових органiзацiй, представникiв дiаспорних 

утворень та НКТ втiлення нижчезазначених практик: технологiї електронних мереж 

(соцiальнi мережi, iнформування через пiдписку про розсилання iнформацiї, аналiз 

тематичних подiй), технологiї мобiльного зв’язку, органiзацiї довкiлля, технологiї 

iнформацiйно-телекомунiкацiйних корпорацiй, а саме – обмiн думками через блоги 

та записи на стiнi електронних сторiнок у соцiальних мережах: Twitter, Facebook, 

Вконтакте, Одноклассники тощо. На всiх зазначених рiвнях суб’єктної 

мiжкультурної взаємодiї спостерiгаємо також застосування технологiй новiтнiх 

медiа, спрямованих на пiдтримку протестних громадських акцiй (як приклад, 

дослiджений процес мозкового штурму) [137]; [181]; [305]. Авторка дисертацiї 

вважає за очевидне переважання у сучасних засобах масової iнформацiї та 

комунiкацiї скандальних, сенсацiйних повiдомлень, реалiтi-шоу. Вiдповiдно, 

представники влади та управлiння намагаються скористатися новiтнiми 

технологiями i дедалi частiше манiпулюють суспiльною думкою, а саме – завдяки 

присутностi медiа у власнiй дiяльностi, а особливо – у своєму приватному життi. 

Черговим прикладом є прикладнi соцiально-комунiкацiйнi технологiї, 

впроваджуванi в контекстi мiжособистiсних конфлiктiв – у згадуваних Iнтернет-
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мемах, активiзацiї троллiнгу, флеймiнгу (виникнення словесної вiйни через образи 

на вiртуального спiвбесiдника). 

2. СКТ iнмутацiї – це система манiпулятивних дiй-комплексiв, спрямована 

на негативну змiну поведiнки соцiуму. На загал, в контекстi даного дослiдження, 

такi технологiї застосовуються вкрай рiдко, все ж варто вiдзначити їх перелiк: 

формування негативного iмiджу, пропаганда, технологiя чуток, розповсюдження 

наукових робiт тощо. Слiд також зауважити, що будь-яку технологiю мутацiї 

комплексом дiй можливо спрямувати на негативний результат, чим перетворити її 

на iнмутацiйну соцiально-комунiкацiйну технологiю [289, с. 105–109].   

Для наведення комунiкацiйних технологiй мiжкультурної дiяльностi системи 

мiсцевого самоврядування важливо означити, що орган виконавчої влади – це 

конституцiйно затверджений, самостiйний пiдвид державної влади,  покликаний 

надавати громадянам адмiнiстративнi послуги. Класифiкацiя цих органiв є 

очевидною – вищий, центральний, мiсцевий. Центральнi органи виконавчої влади 

виступають, на думку О. Сищука, головним суб’єктом комунiкацiйної взаємодiї, 

оскiльки вiдповiдають за здiйснення внутрiшньої та зовнiшньої полiтики держави, 

володiють значними людськими i фiнансовими ресурсами, й через комунiкацiйнi 

пiдроздiли активно працюють в iнформацiйному просторi. Разом з тим, 

виокремлюється системна помилка вiтчизняних комунiкацiйних пiдроздiлiв 

урядових структур – це поширення iнформацiї, розрахованої на «автоматичне 

сприйняття реципiєнтами» [248, с. 11–13]. Тобто, перш, нiж розповсюджувати певне 

повiдомлення у масову свiдомiсть, необхiдно започаткувати контакт iз 

громадськiстю, викликати довiру, комплексно проаналiзувати i врахувати змiст 

заходiв, а вже тодi здiйснювати вплив на соцiально-iнформацiйну реальнiсть.  

Мiсцеве самоврядування характеризує С. Була, як форму задоволення 

загальних потреб, яка реалiзується через визначене суспiльство або його через його 

представникiв [22, с. 589–590]. Органiзацiї, що втiлюють принципи самоврядування, 

подiляються за формою на: колективи та територiальнi спiльноти – стiйкi колективи, 

об’єднанi системою зв’язкiв i вiдносин, що склалися iсторично внаслiдок їх 

постiйного проживання в межах однiєї територiї. О. Александрова та О. Батанов 
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слушно вважають, що первинним i головним суб’єктом системи мiсцевого 

самоврядування є територiальна громада, що представляє територiальнi  iнтереси i 

реалiзовує приватнi цiлi у публiчно-правовiй формi [5, с. 394–395]; [ 13]. 

Пiдтримка мiжнародного мирного спiвiснування вимагає не лише 

дипломатичної дiяльностi чи полiтичних заходiв, але й взаємного поглиблення знань 

про iнокультурних представникiв, усвiдомлення культурних вiдмiнностей у сферах 

цивiльнiй i вiйськовiй. 

Посеред стратегiчних проектiв та планiв щодо розвитку Львова та Львiвської 

областi, пiдписано наступнi цiльовi документи  [221, с. 35–38]:  

– Стратегiя культурного розвитку Львова [261];  

– Мiська цiльова програма пiдготовки та проведення Євро-2012 [180]; 

– Українсько-нiмецький проект «Мунiципальний розвиток та оновлення 

старої частини мiста Львова» [279]; 

– Стратегiя пiдвищення конкурентоспроможностi мiста Львова до 2015 

року [263]; 

– Стратегiя розвитку Львiвської областi до 2015 р. [264]; 

– Стратегiчний план збереження iсторичної забудови у Львовi на 2010– 

2024 рр. [260]; 

– Стратегiя розвитку Львова до 2027 р. [266]; 

– Генеральний план розвитку Львова до 2025 р. [39]; 

– Стратегiя мiського транспортного руху для м. Львова до 2030 р. [262]. 

Розглянемо змiст одного iз документiв стратегiчного планування мiста на 

майбутнє. При затвердженнi стратегiчних проектiв розвитку Львова представники 

мунiципальної влади комплексно враховували досвiд європейських держав. Для 

написання i ухвали Комплексної стратегiї розвитку Львова на 2012–2025 рр. 

працiвники Iнституту Мiста, разом iз iншими структурними пiдроздiлами Львiвської 

мiської ради, попередньо проаналiзували досвiд 10 мiст-партнерiв: польських 

(Кракiв, Познань, Ольштин, Варшава, Гданськ, Люблiн, Кельце), британського мiста 

Бермiнгем та столицi України (Київ). Кожне iз представництв мунiципальної влади, 

при написаннi стратегiчних планiв, визначило консолiдований структурований 
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перелiк пiдходiв до сталого розвитку мiста, з точки зору досягнення поставлених 

цiлей [126].   

Вiдповiдно до бачення Iнститутом Мiста ЛМР, застосовано три iснуючих 

пiдходи до розробки методологiї мiсцевого стратегiчного планування. Перший 

пiдхiд – залучення зовнiшнiх незалежних експертiв, другий – створення робочої 

групи керiвникiв, що безпосередньо прийматимуть участь в реалiзацiї затвердженої 

стратегiї. Третiй пiдхiд – за допомогою соцiально-комунiкацiйних технологiй 

з’ясовувати та враховувати позицiї i пропозицiї мешканцiв мiста. Вiдповiдно до 

проведеного громадського  опитування, Iнститут Мiста встановив, що важливими є 

прiоритети якостi життя та спiвпраця з експертами у кожнiй iз наступних сфер: 

енергоефективнiсть, туризм, культура, освiта, соцiально-економiчна сфера, 

транспорт, охорона здоров’я, комунальне господарство та iнфраструктура. 

Порiвнявши методологiчнi засади стратегiчних проектiв у зазначених мiстах, 

можемо резюмувати три їхнiх аспекти: вiзiя мiста (бачення мiста в майбутньому), 

мiсiя мiста (комплекс цiлей для забезпечення втiлення вiзiйних позицiй), показники 

ефективностi (демонструють рiвень ефективностi втiлюваної стратегiї). Отже, 

деталiзоване вивчення методологiчних результатiв досвiду Кракова та Познанi 

спричинило подальшi висновки у Львiвськiй мiськiй радi. Як для 

мультикультурного Львова, важливою мiсiєю стало досягнення наступних позицiй: 

Львiв як твердиня українських нацiональних та духовних цiнностей; мiсто, вiдкрите 

для свiту; мiсто дружнє для людей; мiсто збереження iсторичної спадщини; сучасне 

i динамiчне мiсто; мiсто, де всi разом працюють чесно i ефективно [126, с. 66–69].   

Як цiлiсна система соцiальних та iнформацiйних взаємин, для задоволення 

потреб усiх сторiн гармонiйна мiжкультурна комунiкацiя повинна бути 

симетричною, у результатi чого поведiнка одного iз суб’єктiв становить дзеркальне 

вiдображення поведiнки його спiвбесiдника, спiлкування вiдбувається на рiвних 

правах i за взаємної поваги представникiв рiзних культур. Проте, комунiкацiйний 

простiр характеризується також асиметрiєю та незбалансованiстю, що в соцiально-

комунiкацiйнiй сферi означає: у суспiльствi з упорядкованим структурованим 

iнформацiйним  рухом є розробленi алгоритми доступу до наявних ресурсiв. В той 
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час, як на периферiї комунiкацiйного простору спостерiгаються невпорядкованi 

потоки, що не мають мережевих зв’язкiв, локалiзованi iнформацiйнi ресурси 

обмеженого доступу [182, с. 117]. Асиметрiя в мiжкультурнiй комунiкацiї 

спостерiгається у випадку компенсаторної поведiнки одного iз комунiкантiв (коли 

хтось iз учасникiв вiдчуває тиск i перевагу iншого суб’єкта). I. Клюканов видiляє 

п’ять видiв дистанцiї, що визначають ставлення до чужої культури: зневага 

(disprgement), ухилення (avoidance), рiвнодушнiсть (indifference), сприйнятливiсть 

(sensitivity) i рiвнiсть (equality) [153, с. 251–253]. До сучасного i поширеного 

джерела асиметрiї належить Iнтернет, який попри полегшення людської дiяльностi, 

характеризується численними технiчними i технологiчними недолiками. 

Теоретично, асиметрична взаємодiя пiд час здiйснення мiжкультурної комунiкацiї 

може вiдбуватися двома рiвнями:  

– кiлькiсним (рiзний ступiнь зацiкавленостi взаємодiючих сторiн в 

отриманнi iнформацiї, нерiвноцiнний об’єм такої iнформацiї); 

– якiсним (вiдбiр i характер подання iнформацiї мiж суб’єктами 

комунiкацiйного процесу, а також – який характер взаємовiдносин сторiн на 

мiжособистiсному i iнституцiйному рiвнях). 

Вiдштовхуючись вiд численних характеристик поняття мiжкультурної 

комунiкацiї, слiд акцентувати увагу на ключових моментах спiвпрацi, на проблемах 

дипломатичної дiяльностi, полiтичних методах активiзацiї мiжнародних органiзацiй, 

правової та звичаєвої культури у свiтi. Слiд детально ознайомлюватися з 

багатокультурною освiтою, метою якої є прищеплення мiжетнiчної толерантностi, 

iнтеркультурної свiдомостi, обумовленостi людських прав тощо. Проблеми, що 

виникають при здiйсненнi мiжкультурної комунiкацiї, тривалий час дослiджують 

вiтчизнянi та зарубiжнi вченi. Втiм, у бiльшостi наукових розвiдок недостатньо 

уваги придiлено саме освiтньому процесу, як одному з найважливiших чинникiв 

покращення iнтеркультурної взаємодiї. Зокрема, українськi науковцi                        

(Н. Свентицька, Л. Kлименко, Л. Гончаренко, Т. Асламова, I. Бахов), а також 

зарубiжнi дослiдники (М. Грабовський, А. Дзярмага-Чайковська) вивчають зв’язок 
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мiж iнтеркультурною комунiкацiєю та її професiйно-значущим компонентом – 

освiтньою дiяльнiстю.  

Вивчення мiжкультурної комунiкацiї не можливе без визначення 

соцiокультурних моделей, проблематики, поширених знарядь дiяльностi в 

iнтеркультурному контекстi, ознайомлення з полiтичними процесами, що 

вiдбуваються на межi зiткнення рiзних етнiчностей. Вагому частку полiтичних 

практик обумовлює толерантне ставлення, без стереотипiв, упереджень, а лише з 

протидiєю насильству, пiдтриманням довготерпеливостi. Враховуючи iдею 

полiкультурностi, державнi iнституцiї повиннi усвiдомлювати стiйкiсть даного 

явища, владнi представники повиннi зважати на вкорiнення iммiгрантiв у нових 

країнах, на передачу нащадкам конкретних культурних i релiгiйних цiнностей тощо. 

Оскiльки мiграцiйнi явища формують високий потенцiал для мiжнародної спiвпрацi 

та є носiями певних цiнностей своїх етнiчних чи нацiональних груп, кожна 

приймаюча європейська держава зобов’язана сповiдувати мету збереження миру, 

розвиток розмаїття культур i толеранцiю до представникiв рiзних конфесiй. В 

Українi дедалi частiше спостерiгаємо iнновацiйний пiдхiд, метою якого є ведення 

мiжкультурного дiалогу представниками влади, недержавних органiзацiй i бiзнес-

сектору та освiтнiх закладiв. I. Бахов зазначив, що без розвинутої мiжкультурної 

компетентностi сучасна людина не може вважатися власне освiченою [14]. Так, 

завдяки системi вищої освiти вiдбувається популяризацiя загальноєвропейських 

етичних i культурних цiнностей [76].   

Наслiдком присутностi мiжкультурної комунiкацiї на рiвнi територiальних 

громад є нiвелювання вiдчуття свiй/чужий. Поступовий розвиток освiти за кордоном 

i включення до державної освiтньої системи вчень про мiжнародне культурне 

оточення формує чимало сучасних явищ – так званих «мiжкультурна освiта», 

«багатокультурна освiта», «мiжкультурна педагогiка», «багатокультурне виховання» 

тощо. На думку авторки дисертацiї, наголос слiд робити на першому 

словосполученнi – мiжкультурна освiта. Ч. Купiсєвiч трактує її як концепцiю 

навчання дiтей, молодi i дорослих у дусi розумiння i толерантного ставлення до 

iнших культур, рас, релiгiй, поглядiв i звичаїв [333]. Основними цiлями такого 
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навчання є: формування свiдомостi про рiвноправнiсть всiх культур, вилучення 

вiдчуття культурної зверхностi на користь мiжкультурного дiалогу, знищення 

стереотипного мислення та маргiнальних поглядiв тощо. Пiдготування до 

iншомовного спiлкування учнiв чи студентiв полягає у змiненому пiдходi до 

навчально-виховного процесу на кшталт: перехiд вiд теоретичних знань до 

практичних мiжнародних проектiв, навчання iноземних мов, зарубiжної лiтератури, 

країнознавства та iн. [111]. Вiзьмемо до уваги узагальнене трактування освiти як 

методу впливу на особу, що надає їй не лише знання та вмiння, а й формує 

фундамент для подальшого руйнування бар’єрiв. З. Ясiнський iнформує про чотири 

категорiї освiти: вчитися, щоб знати (основна увага саме на освiтнiй аспект); 

вчитися, щоб дiяти (розвиток творчих компетенцiй тих, що навчаються); вчитися, 

щоб жити спiльно (стимуляцiя прагнення до спiвробiтництва з iншими); вчитися, 

щоб бути (метою освiти є розвиток людської iндивiдуальностi) [333].   

Поглиблене вивчення результатiв втiлення мiжкультурної освiти у мiжнародну 

практику висвiтлює даний процес як важливий елемент глобальної освiти. Метою 

залучення освiти до мiжкультурної комунiкацiї є пробудження iнтересу до 

взаємного пiзнання вiдмiнностей, детального вивчення власної культури та 

iнокультурного соцiально-iнформацiйного середовища. Методологiя освiтнього 

впливу на мiжкультурну взаємодiю  може бути описана загальноприйнятими 

методами: пошуку спiльних коренiв походження, знань про iншу культуру, 

дипломатичних заходiв; прийняття оптимальних рiшень;  написання сценарiїв 

майбутнього тощо. 

Вiдповiдно, мiжкультурна освiта полягає, перш за все, в обмiнах суб’єктами 

навчання, лiдерському управлiннi даним процесом. Процедурно вона включає 

мiжкультурнi iгровi ситуацiї, створює ситуативнi задачi, навчає методам знищення 

мовних та релiгiйних бар’єрiв, категоризує особистi потреби учасникiв з рiзних 

країн, вiдкриває тотожностi, iдентичностi та акцентує увагу на розбiжностях тощо. 

A. Дзярмага-Чайковська розкриває мiжкультурну освiту як освiту меншостi 

(нацiональних, етнiчних груп, емiгрантiв, iммiгрантiв), яка вiдбувається в осередку 

бiльшостi [328].    
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Ознайомлення з проблематикою показує, що полiкультурна компетентнiсть 

сучасного педагога є запорукою успiшної профiлактики агресивного нацiоналiзму, 

внутрiшньо-шкiльної дискримiнацiї на расовому, конфесiйному та етнiчному ґрунтi 

[43]. Власне освiта має бути тим фактором, завдяки якому долатимуться кордони, 

поглиблюватимуться знання про культурнi норми, цiнностi, зразки та 

формуватиметься взаємопiзнання, толерантнiсть i солiдарнiсть мiж народами та 

окремими iндивiдами.  

Цiлеспрямований системний пiдхiд державних i громадських iнституцiй до 

освiтнiх iнновацiй, введення мiжкультурних компонентiв у навчальнi процеси, 

вдосконалення нормативно-правової бази стануть вагомими чинниками впливу на 

полiтичну культуру та iдеологiю громадян i мiгрантiв, а вiдповiдно – забезпечать 

iнтеркультурну консолiдацiю у суспiльствi. Так, Центр розвитку «Демократiя через 

культуру»  iз польським Iнститутом у Києвi в 2010 р. органiзували круглий стiл: 

«Мiжкультурна полiтика сучасного мiста», у ходi якого обговорено iнструменти i 

принципи європейської полiтики мiжкультурного дiалогу та iнтеркультурної 

стратегiї розвитку мiсцевих громад. Цiльовими групами стали багатонацiональнi 

мiськi громади України: керiвники мiської влади, представники недержавних 

органiзацiй; нацiонально-культурнi товариства; науковцi та аналiтики; студенти; 

органiзацiї освiти та культури; засоби масової iнформацiї [138].  

Актуальний захiд прослiдковано 24 листопада 2011 р. на базi Львiвської 

спецiалiзованої середньої загальноосвiтньої школи № 81, де органiзовано 

iнтерактивний семiнар для опiкунiв шкiльних євроклубiв  закладiв освiти Львова: 

«Мiжкультурна освiта у свiтлi документiв Ради Європи та ЄС» [104]. Його основним 

результатом стала обiзнанiсть учасникiв щодо вивчення i повернення до власної 

нацiональної спадщини, спостереження, поваги до вiдмiнностей, формування 

свiдомостi рiвностi всiх культур i толерантностi. Iдею налагодження стабiльностi та 

ефективностi дiяльностi виховних, навчальних i освiтнiх iнституцiй пiдтримано 

також наприкiнцi 2012 р. школами Львова, за участi яких проведено низку семiнарiв 

на тему: «Європейська полiтика у сферi освiти» [204]. Учасники обговорювали 
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методики формування нової європейської свiдомостi серед учнiв i педагогiв, а також 

виховання толерантного ставлення вiдносно iнших народiв. 

Почуття європейської єдностi  через партнерство та поєднання рiзноманiття i 

свободи виховувалося також серед представникiв мiжнародних органiзацiй. За 

iнiцiативою Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Яґланда, створено 

«Групу видатних осiб», до складу якої ввiйшли вiдомi полiтичнi дiячi та науковцi, 

що запропонували свiй досвiд i знання на шляху до створення пан’європейського 

проекту «Жити разом у Європi ХХI столiття» [85]. Доповiдачi на мiнiстерськiй сесiї 

Ради Європи у Стамбулi 11 травня 2011 р. представили низку конструктивних 

пропозицiй для громад європейських країн, щоб тi могли зростати i жити разом на 

основi дотримання прав людини, принципiв демократiї та верховенства права. 

Вiдповiдно до доповiдi «Групи видатних осiб», основними принципами спiльного 

життя стали взаємоповага i розумiння, мiжкультурний дiалог i освiта, як ключовi 

аспекти подолання нетерпимостi. Експерти актуалiзували категорiю «загрози», до 

якої вiднесли явища зростання нетерпимостi, активiзацiю ксенофобських i 

популiстських партiй, дискримiнацiю, iснування практично безправного населення, 

паралельних суспiльств, iсламського екстремiзму, втрати демократичних свобод,  

можливого зiткнення свободи вiросповiдання i вираження поглядiв. Наслiдком 

вказаних факторiв загрози може стати страх втрати власної культурної iдентичностi 

серед переселенцiв, ризик впливу iммiгрантiв на трудову зайнятiсть корiнних 

жителiв, зростання рiвня злочинностi, згубний вплив стереотипiв тощо. Члени 

Групи означили основних суб’єктiв, якi мають вплив на громадську думку (освiтяни, 

ЗМI, церкви та релiгiйнi групи, європейськi мiжнароднi iнституцiї та iн.) [85]. Помiж 

рекомендацiй i практичних порад, вказаних членами Групи, дисертантка видiлила 

найактуальнiшi – вплив освiтян, родинного середовища, шкiльного оточення, якi 

сукупно мають формувати культурно-етичнi цiнностi, прищеплювати навички 

терпимостi та взаєморозумiння. Вкрай важливо владi та громадськостi полегшити 

iнтеграцiю новоприбулих дiтей-мiгрантiв у систему освiти – забезпечити вивчення 

мови у дошкiльному закладi, пiдготувати їх до успiшного переходу вiд школи до 
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ринку працi й допомогти подолати соцiально-економiчнi труднощi, пов’язанi з 

проживанням в iзольованому або бiдному районi. 

Вважаємо, що нацiональна влада повинна забезпечувати здiйснення таких 

стратегiчних заходiв: об’єднання спiльнот, використання освiти для ознайомлення з 

культурним i релiгiйним рiзноманiттям, гарантування права на освiту, гуманне 

ставлення до мiгрантiв без документiв i тих, хто просить притулку. Найбiльшим 

викликом за останнiй час є забезпечення рiвноваги мiж розмаїттям i єднiстю, 

узгодження загальнолюдських принципiв та норм. Вiдтак, владнi структури i 

громадськi iнституцiї повиннi застерiгати представникiв будь-яких меншин вiд 

насильства, експлуатацiї, нерiвного ставлення при працевлаштуваннi, здобуттi 

освiти чи в доступi до житла, громадських установ тощо. Аналогiчнi питання 

обговорено на мiжнароднiй конференцiї у Львовi на тему «Жити разом у вiдкритому 

європейському суспiльствi – погляд з України» 2 грудня 2011 р. [84]. Пiд час 

конференцiї вiдзначено необхiднiсть адаптацiї європейських норм у сферах освiти, 

культури, релiгiї та ЗМI, а також реалiзацiї прес-стратегiй у соцiально-

iнформацiйному середовищi.  

Актуальним залишається також досягнення соцiально-комунiкацiйних 

взаємин у схiднiй частинi України. Iнституцiйна спiвпраця у галузi налагодження 

мiжкультурної освiти прослiдковується у Харковi в рамках проекту «Вирiшення 

конфлiктiв та подолання поляризацiї в Українi». Спiльно з Фондом мiсцевої 

демократiї створено постiйно дiючу платформу для розв’язання конфлiктiв мирним 

шляхом. Важливими принципами мирних рiшень у Харковi, як сучасному 

мультикультурному мегаполiсi, вважаються: проведення ефективних дiалогiв у 

проблематичних ситуацiях; легалiзацiя i прозорiсть змiн у мiстi та областi; 

консенсусне ставлення до всiх учасникiв конфлiктної ситуацiї; активна спiвпраця 

громади з усiма гiлками влади та силовими структурами, надання пiдтримки i 

допомоги пораненим у зонi бойових дiй, вимушеним переселенцям, людям похилого 

вiку, особам з обмеженими властивостями та iншим. Крiм того, прiоритетними у 

розвитку Харкiвського регiону стали креативнi культурнi та iсторичнi проекти, 
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врахування громадської думки, як превентивного методу дотримання злагоди у 

суспiльствi [59].  

Дослiдження соцiально-комунiкацiйних механiзмiв реалiзацiї освiтнього 

впливу на здiйснення мiжкультурної комунiкацiї, сприятиме розумiнню культурної 

рiзнорiдностi, що спостерiгається в активному впливi дiяльностi мас-медiа, 

навчальних закладiв, громадських органiзацiй та пiдприємств, тренiнгових 

угрупувань i публiчних дебатiв. В останнє десятилiття спостерiгається активне 

впровадження консультацiйних та тренiнгових заходiв для пiдтримання 

мiжкультурного дiалогу. В рамках шкiльної освiти, органiзацiя USAID запроваджує 

освiтнiй проект для шкiл «Враховуй рiзницю». Пiд лозунгом «Рiзноманiтнiсть – 

ресурс для розвитку» проводиться апробацiя нового курсу «Кроки до порозумiння». 

У сiчнi 2016 р. органiзовано навчання вчителiв середнiх шкiл проектних областей – 

Днiпропетровської, Донецької, Запорiзької, Луганської та Харкiвської. Надалi 

проект «Враховуй рiзницю» впроваджуватиметься по iнших областях України, в той 

час, як вчителi-учасники пропагуватимуть помiж своїми учнями правила 

спiлкування i поведiнки в конфлiктних ситуацiях, методи порозумiння з iншими, 

способи захисту вiд манiпуляцiй, шляхи поєднання роз’єднаних громад [94].   

Отже, чимало iнституцiй управлiнського, полiтичного чи суспiльного рiвня 

намагаються враховувати основнi iдеї мiжкультурної комунiкацiї у своїй дiяльностi. 

Ключем до успiху в мiжнароднiй практицi є пiзнання та осмислення iнших культур, 

поширення нових форм взаємодiї, таких як мiжкультурна освiта. Iнформацiйне 

насичення серед представникiв європейських установ i корпорацiй, державних 

iнституцiй в країнi та за кордоном нацiлене на забезпечення консолiдацiї 

суспiльства. Представницька Група в пан’європейському проектi «Жити разом у 

Європi ХХI столiття» здiйснила низку дослiджень, основними практичними 

рекомендацiями яких стали заклики до освiтян i керiвникiв освiтньої галузi в усiх 

країнах-членах – розвивати «мiжкультурну компетентнiсть» як центральний елемент 

шкiльної програми та поширювати її за межi офiцiйної освiти  на музеї й культурнi 

заклади, культурнi подiї та фестивалi, насамперед на ЗМI. 
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Дещо iншим аспектом дослiдження соцiально-комунiкацiйних механiзмiв 

реалiзацiї мiжкультурної комунiкацiї представниками територiальних громад є 

включене спостереження львiвської внутрiшньої та зовнiшньої полiтики. 

Громадськiсть Львова постiйно турбують комунальнi та соцiальнi проблеми, серед 

яких: незаконнi забудови, особливо в мiсцях iсторичної спадщини; далекi вiд 

досконалостi транспортнi розв’язки; екологiчнi проблеми (промисловий сморiд), 

недосконалiсть очисних споруд; наявнiсть злочинних угрупувань, розповсюдження 

рiзних форм алко- та наркозалежностей серед громадян. Культурного 

перевиховання потребує молодь, що нищить пам’ятки архiтектури, розписує 

будинки i здiйснює напади на цивiльних осiб. Переоцiнки поглядiв на оточуюче 

середовище потребують мешканцi мiста, що звикли порушувати правила 

дорожнього руху та громадського порядку. Бажання львiв’ян позицiювати 

толерантний мультикультурний осередок затьмарюється викиданням смiття пiд 

ноги, поширенням контрабанди та подiбними вчинками, попри всю культурну 

грамотнiсть мiстян, серед яких з’явилося чимало переселенцiв зi сходу України 

(iнколи з iншою ментальнiстю та життєвим досвiдом). 

Проєвропейський мiський голова Львова А. Садовий втiлює передвиборчу 

програму, застосовуючи насамперед соцiально-комунiкацiйнi технологiї 

iмiджбiлдiнгу та зв’язкiв iз громадськiстю. Користуючись популярнiстю у галузi 

розбудови європейської цивiлiзацiї, управлiнець iз креативною командою 

пропагують християнськi цiнностi та толерантне ставлення львiв’ян, рекламують 

гостиннiсть культурно-туристичної столицi України, чим досягають щоразу бiльшої 

кiлькостi європейських грантiв i спонсорських внескiв у розвиток прикордонного 

мiста [202]. 

Прослiдковуємо двоякi враження про чинну львiвську владу. З одного боку, 

мiська рада та ГО «Самопомiч» швидко реагує на комунальнi проблеми мешканцiв i 

займається соцiально-просвiтницькою дiяльнiстю, практикує iнтелiгентну критику 

аспектiв державної полiтики та сприяє втiленню iнновацiйних пропозицiй молодих 

авторитетних лiдерiв. З iншого, очiльники мiста подеколи зловживають своєю 

владою i продають свiй бренд, нерацiонально використовуючи кошти, видiленi для 
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малозабезпечених або для сiмей учасникiв бойових дiй (в зонi АТО), для 

будiвництва стадiону, ремонту дорiг тощо.  

Можемо пiдсумувати, що попри такi фактори як: внутрiшня соцiально-

полiтична нестабiльнiсть, незадоволення мешканцiв Львова надмiрною насиченiстю 

туристичних об’єктiв в iсторичнiй забудовi мiста (замiсть придiлення уваги 

соцiальним проблемам львiв’ян); мунiципальна влада активно застосовує мутацiйнi 

СКТ для поширення позитивного iмiджу столицi Захiдної України посеред 

закордонних мiст-партнерiв та мiж iншими українськими регiонами.  

Вiдштовхуючись вiд нагальних проблем Львова у сферi культурного розвитку, 

мiськi чиновники та управлiнцi повиннi оновити i вдосконалити механiзми 

сучасного менеджменту. При цьому, необхiдно дбати не лише про зовнiшнє 

фiнансування, але й про оплату працi бюджетним працiвникам, зайнятим у сферi 

культури. Очевидно, що при мiзерних заробiтних платах вiд працiвникiв не варто 

очiкувати сумлiнного ставлення до завдань щодо охорони iсторичних об’єктiв, 

збереження традицiйних зразкiв та шанування культурних цiнностей. Є потреба 

також у покращеннi та збiльшеннi нових робочих мiсць. Дана рекомендацiя змiнить 

два моменти – залучить до працi молодь або квалiфiкованих пенсiонерiв, збiльшить 

клiєнтуру та вiдвiдуванiсть культурних закладiв. Реставрувавши iсторичнi iнтер’єри 

будiвель Львова (брами, вiкна, балкони), влада та громадськi активiсти спроможнi 

залучити до мiста не лише нових туристiв, але й повернути довiру громадян до 

мiських управлiнцiв. Вказанi акцiї можуть стати частиною промоцiйної дiяльностi 

влади та вiдпочинково-рекреацiйних структур. Прикладнi СКТ впроваджуються в 

ходi пiдготовки тематичних виставок, мiжнародних зустрiчей, спецiальних 

тренiнгiв, концертiв та мистецьких зiбрань. Релiгiйнi соцiально-комунiкацiйнi 

технологiї прослiдковується пiд час численних акцiй (Хресна хода, прощi, вiдпусти, 

ре колекцiї та iн.). 

Таким чином, результатом написання даного пiдроздiлу є формулювання та 

систематизацiя основних понять: культури, соцiального iнституту, iнформацiйно-

комунiкацiйного простору, органiв виконавчої влади, мiсцевого самоврядування, 

територiальних громад, мiжкультурної освiти. З точки зору соцiально-
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комунiкацiйних технологiй, здiйснюваних iз iноземними партнерами, представники 

територiальної самоорганiзацiї громадян є спроможними регулювати соцiально-

економiчну, етнополiтичну та культурно-освiтню дiяльнiсть на рiвнi мешканцiв iз 

спiльним мiстом проживання. Для гармонiзацiї мiжкультурних взаємин, дисертантка 

пропонує розвивати полiкультурну компетентнiсть управлiнцiв та педагогiв, 

впроваджувати iнформацiйнi та навчально-виховнi заходи, тематика яких 

стосувалася би толерантного свiтосприйняття, розвитку мультикультурної освiтньої 

спiвпрацi, застосовувати описанi вище мутацiйнi соцiально-комунiкацiйнi технологiї 

тощо. 

 

2.2. Iнтеркультурнi публiчнi зв’язки Львiвської мiської ради з мiстами-

побратимами  

 

Стрiмкий технологiчний розвиток обумовив появу масових комунiкацiй, якi не 

лише iнформацiйно обслуговують суспiльство, а й транслюють та впроваджують 

оцiнки суб’єктiв суспiльно-полiтичної дiяльностi на масову свiдомiсть, 

формують/деформують нацiональну/культурну пам’ять. Т. Науменко вважає, що 

«єдиним належним ефективним засобом впливу на масову аудиторiю є масова 

комунiкацiя, яка окрiм безпосереднього впливу на громадську думку, ще й сприяє 

формуванню лiдерiв думок» [193, с. 216–222]. На вiдмiну вiд iндивiдуальної та 

мiжгрупової комунiкацiї, якi можемо квалiфiкувати як iнформування чи 

спiлкування, масова комунiкацiя є видом регулюючої дiяльностi, що 

характеризується суб’єктно-об’єктним спiввiдношенням. Серед соцiальних суб’єктiв 

дiяльностi масових комунiкацiй як соцiального iнституту, вчена виокремлює: групи,  

партiї, соцiальнi об’єднання, а також – конкретних iндивiдiв, якi є або носiями 

впроваджуваної системи цiнностей, або iнстанцiями, зацiкавленими у впровадженнi 

останнiх. Об’єктом масової комунiкацiї є стан масової свiдомостi, що 

характеризується наявнiстю сформованої громадською думки [193, с. 217].   

Комунiкацiйнi процеси у суспiльствi дослiджуються, в тому числi, й 

посередництвом монiторингу засобiв масової iнформацiї, що дозволяє з’ясувати, 
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наскiльки повноцiнно i адекватно подається iнформацiя, а також – якi саме 

комунiкацiйнi моделi домiнують у даному суспiльствi. Кожна частка 

iнформацiйного потоку транслюється у громадську свiдомiсть крiзь призму 

особливостей  нацiонального характеру, особистiсних якостей, внутрiшньої системи 

цiнностей громадян. З цього випливає, що полiтична комунiкацiя матиме успiх саме 

там, де вказанi чинники будуть врахованi й погодженi. Урядова комунiкацiя, як її 

слушно характеризує O. Сищук – це особливий вид соцiальної комунiкацiї, що є 

сукупнiстю цiлеспрямованих систематичних багаторiвневих iнтеракцiй, якi 

сприяють взаєморозумiнню i знаходженню консенсусу мiж органами виконавчої 

влади, громадськiстю, групами впливу та iншими суб’єктами взаємодiї [248, с. 6].   

Основною для iнформацiйно-комунiкацiйного задоволення соцiуму прийнято 

називати взаємодiю трикутника «влада–громадськiсть–засоби масової iнформацiї». 

Все ж вважаємо, що для створення демократичного суспiльства iз стабiльним 

розвитком, необхiдно умовно додати четвертий «кут» – особистiсть. Врахування 

потенцiйних загроз свiдомостi громадян, превентивне уникнення дезiнформацiї та 

безпекова полiтика вже були розглянутi у першому роздiлi.  

Вважаємо, що органи влади та управлiння є суб’єктами найбiльш 

уповноваженої структури дослiджуваного чотирикутника суспiльних вiдносин. 

Реалiзовуючи внутрiшню i зовнiшню полiтику, вони зобов’язанi пiдтримувати 

потреби населення, транслюючи власнi дiї крiзь призму iнформацiйних ресурсiв 

засобiв масової комунiкацiї. Управлiнським структурам слiд систематично 

поширювати iнформацiйнi данi серед журналiстiв щодо поточних заходiв, 

актуальних змiн, з’ясовувати запити громадян/установ. З метою створення i 

пiдтримання iмiджу (в тому числi й мiжнародного), державнi службовцi повиннi 

дотримуватися принципу гласностi, об’єктивностi, морально-етичного кодексу. 

Владнi iнституцiї повиннi мiстити такий структурний компонент як комунiкативний 

вiддiл, що забезпечить спiвпрацю iз журналiстами шляхом створення каналiв 

донесення повiдомлень до громадськостi, серед яких: регулярнi брифiнги, прес-

релiзи, прес-конференцiї, прес-тури, круглi столи, а також – шляхом надання 

змiстовних допомiжних матерiалiв, буклетiв [202].  
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Найбiльш затребуваними у комунiкацiйних пiдроздiлах вiтчизняних органiв 

влади є тактичнi завдання: пiдготовка i поширення у мас-медiа, на офiцiйному веб-

сайтi та у соцiальних мережах текстових, фото- й вiдеоматерiалiв про дiяльнiсть 

вiдомств; органiзацiя прес-конференцiй, брифiнгiв, iнтерв’ю вищих посадових осiб; 

опрацювання запитiв вiд засобiв масової iнформацiї та громадськостi; монiторинг 

мас-медiа [248, с. 7]. Незаперечну цiннiсть становлять синтаксичнi конструкцiї, 

опублiкованi на офiцiйних сторiнках можновладцiв i культурних дiячiв у соцiальних 

мережах, що оперативно поширюють актуальнi програми, благодiйнi акцiї, 

втiлюванi проекти. Персонал комунiкативного вiддiлу полегшить роботу 

управлiнцiв шляхом попереднього аналiзу, монiторингу iнформацiйних даних у 

друкованих та електронних ЗМI, замовлення соцiальних опитувань, статистичних i 

прогностичних даних.  

Завдяки пропагандистським заходам, рекламi i паблiситi, що 

супроводжуються сучасними iнформацiйно-комунiкацiйними технологiями, у 

масовiй свiдомостi формуються необхiднi образи, бачення суб’єктiв внутрiшньої i 

зовнiшньої полiтики. Проте, окрiм перiоду передвиборчих кампанiй та прагнення 

полiтикiв створити собi позитивний iмiдж, владнi структури не завжди охоче йдуть 

на контакти iз ЗМI – радше уникають їх, приховуючи свою  приватну i публiчну 

дiяльнiсть. Як наслiдок, бачимо такi результати дослiдження Фонду «Демократичнi 

iнiцiативи» iменi Iлька Кучерiва» та соцiологiчної служби Центру Разумкова (22–27 

липня  2015 р.). У процесi вивчення змiн у громадськiй думцi населення України за 

2010–2015 рр. виокремлено iнституцiї, що здiйснюють певний вплив на громадян: 

Президент України, Верховна Рада України, Уряд, Збройнi сили України, 

добровольчi батальйони, полiцiя, Служба безпеки України, мiсцева влада, українськi 

та росiйськi ЗМI, церква, суди, прокуратура, громадськi органiзацiї, волонтери, 

банки. Виявилося, що ступiнь довiри до названих державних та недержавних 

iнституцiй постiйно коливається, однак все бiльше переважає недовiра до таких 

провладних структур як Верховна Рада України, Уряд, суди, полiцiя, прокуратура, 

росiйськi ЗМI, банки. Переважною довiрою у населення користуються хiба що 

волонтери i церкви [127].   
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Засоби масової iнформацiї у будь-якiй формi (державної, приватної чи 

комунальної власностi), спроможнi бути iнструментами соцiального управлiння, 

пiдпорядковувати громадську думку волi владних структур, застосовуючи 

манiпулятивно-пропагандистськi засоби впливу. Маючи авторитет у суспiльствi, 

ЗМI виступають «четвертою» гiлкою влади, поруч iз законодавчою, виконавчою i 

судовою, оскiльки вони транслюють бачення тих чи iнших аспектiв державного чи 

мiжкультурного значення. Посередницько забезпечуючи дiалог мiж владою i 

суспiльством, представники мас-медiа iнтерактивно i багатоформатно повиннi 

створювати канали комунiкацiї i зворотного зв’язку.  

Будучи медiатором мiж урядом та суспiльством, реалiзовуючи свої 

журналiстськi компетенцiї, представники мас-медiа опрацьовують джерела, архiвнi 

данi, проводять репортажi, розслiдування, опитування респондентiв з метою 

опублiкування чи поширення у ЗМI агрегованого контенту. Вiддзеркалюючи 

громадську думку, журналiсти здiйснюють не лише технiчнi акти, а й стратегiчнi дiї 

з поширення iнформацiї у новинах текстового, фото-, вiдео-, аудiо-формату. 

Забезпечуючи населення комунiкативними продуктами, iнколи представники мас-

медiа надають забагато ваги гонитвi за сенсацiєю та суб’єктивним тлумаченням, в 

той час як громада потребує достовiрної, актуальної, своєчасної iнформацiї. 

Запорукою успiшної взаємодiї громадськостi iз ЗМI є: можливiсть зворотного 

зв’язку i доступу до альтернативних комунiкативних джерел, необмеженiсть 

форматiв передачi даних i фаховiсть спецiалiстiв. Також журналiстська практика 

показує доцiльнiсть погодження отриманого репортажу iз суб’єктом дослiджуваної 

подiї пiсля монтажу, услiд за цим дозволено випускати в ефiр кiнцевий матерiал.  

Призначення соцiально-комунiкацiйних технологiй – оптимiзувати 

управлiнський процес шляхом виявлення та використання прихованого потенцiалу 

соцiальної системи, отримати соцiальний результат при найменших управлiнських 

витратах. Ознакою СКТ є усвiдомлене використання кодифiкованих 

систематизованих ефективних методiв управлiння, що вирiзняються рацiональнiстю, 

конструктивнiстю, iнновацiйнiстю та гуманнiстю [169, с. 27].   
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Мобiлiзуючи потенцiйнi ресурси, iнститути громадянського суспiльства 

здiйснюють контроль за виконанням обiцянок провладними структурами, 

стимулюють проведення публiчних дискусiй, комунiкують з урядом, забезпечуючи 

iнтеркультурне публiчнi зв’язки. Отже, передумовами успiшного застосування 

соцiально-комунiкацiйних технологiй суб’єктами дослiджуваного чотирикутника є: 

здiйснення внутрiшньої i зовнiшньої автоматизацiї,  координоване запровадження 

системної iнформацiйно-роз’яснювальної роботи, втiлення заходiв щодо оптимiзацiї 

та реорганiзацiї структур iнформацiйної полiтики, дотримання морально-етичних 

норм взаємодiї тощо. 

Країни пострадянського простору, якi зазнали демократичних перетворень, 

додали до системи полiтичної влади iнших акторiв – iнститут мiсцевого 

самоврядування, громадянське суспiльство, полiтичнi партiї тощо [189].  Визначено, 

що мiсцеве самоврядування – це специфiчна форма народовладдя в демократичнiй 

державi, закрiплена у законодавствi, а також – це право мешканцiв сiл, селищ, мiст 

(територiальних спiльнот, громад) самостiйно вирiшувати питання мiсцевого 

значення у межах Конституцiї i законiв держави. Окремi, але не автономнi вiд 

державної влади, органи мiсцевого самоврядування сприяють реалiзацiї влади 

народу [20, с. 40–41]. Для прикладу, соцiально-комунiкацiйнi технологiї, 

здiйснюванi Львiвською мiською радою, характеризуються ознаками сучасностi: 

можливiстю здiйснення обмiну iнформацiйними потоками на вiдстанi, 

iнтерактивними заходами, вiрусним розповсюдження необхiдних даних у мiстi, 

країнi та за кордоном. 

О. Сищук слушно наголошує на таких сучасних комунiкацiйних формах 

суб’єктно-суб’єктної взаємодiї, iнiцiйованих українським урядом: громадськi ради, 

експертиза дiяльностi урядових органiв iнститутами громадянського суспiльства, 

консультацiї з громадськiстю шляхом публiчного обговорення, тощо. Крiм того, 

маємо змогу виокремити такi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї, якi 

застосовують центральнi органи виконавчої влади України: iнформацiйного 

охоплення (пропаганда); технологiя формування iмiджу; iнформацiйного 

протистояння-боротьби (iнформацiйнi вiйни); зв’язкiв з громадськiстю; технологiя 
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просування (маркетинговi комунiкацiї) i формування промов (спiчрайтинг); 

рекламнi й кризовi технологiї; технологiя електронних мереж та iн. Проте, втiлення 

перелiчених технологiй може дати лише короткостроковий ефект, тому 

спостерiгається зниження рiвня довiри громадян до дiй влади, яка використовує 

манiпулятивний психологiчний вплив [248, с. 8–10]. Передусiм, iнформацiйно-

манiпулятивнi технологiї здiйснюють вплив на свiдомiсть i поведiнку полiтичних 

суб’єктiв завдяки комплексному використанню потенцiалу засобiв масової 

комунiкацiї, разом iз залученням психологiчних iнструментiв впливу [227, с. 277]. 

Результатом щоденної дiяльностi ЗМК та iнформацiї стало поширення культурної 

продукцiї на широку аудиторiю. До того ж, масова комунiкацiя стала засобом 

стимуляцiї споживання, для чого активно використовується дороговартiсна реклама 

[7, с. 92–95]. Одним iз пiдвидiв манiпуляцiї громадською думкою є реклама 

прихованого характеру, коли журналiсти фахово вмонтовують рекламне 

повiдомлення помiж загальною iнформацiєю, чим споживач соцiально-

комунiкацiйного продукту може бути скерованим. 

Для багатьох етнiчних груп, релiгiйних сект i субкультур вагоме значення має 

самостiйне, незалежне вiд держави врегулювання конфлiктiв та превентивне 

запобiгання труднощiв у подальшiй спiвпрацi. Отримання iнформацiї вiд 

навколишнього свiту, її аналiз та генерування дозволяють орiєнтуватися в 

оточуючому середовищi, стимулюють та забезпечують життєдiяльнiсть, а також 

визначають людську поведiнку в умовах конкурентного спiвiснування. Вiдповiдно, 

розвиток продуктивних сил, поширення безлюдних виробництв, постiйна плиннiсть 

iнформацiйних даних, пiдвищення творчого елементу в мiжнароднiй дiяльностi 

створюють додатковi потреби в професiоналiзмi та уважному пiдходi до здiйснення 

iнтеркультурної спiвпрацi. У зв’язку з цим, Л. Ляпiна слушно висновує, що 

посилення мiжкультурної взаємодiї етносiв може стати як джерелом загострення 

етнокультурних суперечностей, так i забезпечити мiжетнiчну згоду та консолiдацiю 

суспiльства [133, с. 139; 69]. 

Транскордонне i прикордонне спiвробiтництво Львiвської мiської ради 

передбачає iнтерактивнi заходи, сучаснi соцiально-комунiкацiйнi технологiї, 
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мережеву спiвпрацю та iншi форми комунiкацiйного процесу соцiальних структур. 

Для ефективного формування толерантної i соцiокультурної свiдомостi в мешканцiв 

мiст прикордонних територiй, транскордонних партнерiв, застосовуються 

комплекснi засоби соцiальних зв’язкiв – за посередництвом соцiальних мереж, 

мiжкультурних навчальних програм, полiтичної комунiкацiї, а також публiчнi 

зв’язки й маркетинговi технологiї.  

Вiдповiдно до основних положень Проекту стратегiї розвитку Львiвської 

областi на перiод  до 2027 р., тактичною метою є: 

1) розвиток транскордонного спiвробiтництва. Проект передбачає 

налагодження спiвпрацi мiж Львiвською областю та Пiдкарпатським i Люблiнським 

воєводствами Польської Республiки у таких ключових сферах: соцiально-економiчнi 

зв’язки мiж територiальними громадами, впровадження активних програм 

мiжнародної спiвпрацi в академiчному оточеннi, впорядкування мiжнародних 

пунктiв пропуску, розвиток прикордонної iнфраструктури, поширення спiвпрацi мiж 

стратегiчними транскордонними органiзацiями: Карпатським Єврорегiоном та 

єврорегiоном «Буг»;  

2) розвиток прикордонної iнфраструктури. Оскiльки в межах Львiвської 

областi довжина українсько-польського кордону сягає 280 км, стратегiчнi цiлi 

Проекту акцентують на проблемах модернiзацiї мiжнародних пунктiв пропуску i 

розробцi прикладних проектiв соцiально-гуманiтарного, культурного та 

екологiчного спрямування [221, с. 67–70].   

Короткий огляд реалiзованих спiльних проектiв Львiвської мунiципальної 

влади з мiжнародними органiзацiями, зосереджує увагу на наступних програмах (а 

отже i чинниках) успiшної мiжкультурної комунiкацiї мiж державами-партнерами. У 

рамках Програми Добросусiдства Польща–Бiлорусь–Україна 2007–2013 рр. 

Управлiння туризму брало участь у мiжнародному партнерському проектi 

«Схiдноєвропейськi перлини: створення та просування продуктiв мiського 

культурного туризму в транскордонному просторi» (учасники проекту Iвано-

Франкiвськ, Коломия, Львiв, Люблiн, Пшеворськ, Замосць), у ходi якого 

пiдготовлено iнформацiю для спiльного туристичного путiвника, аудiогiдiв, 
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вказiвникiв та iнших елементiв навiгацiї. Членство Львова в «European Cities 

Marketing» дало можливiсть взяти участь у Мiжнародному форумi експертiв 

туристичних iнформацiйних центрiв (у подальшому – ТIЦiв) у Люксембурзi, 

тренiнгу з ведення туристичної статистики у Вiднi (Австрiя). Спiльно з Львiвським 

регiональним вiддiленням Асоцiацiї мiст України реалiзовувався проект «Львiв 

плюс» для розширення туристичних можливостей України – спiвпраця iз 

туристичними мiстами Львова, налагодження обмiну досвiдом мiж туристичними 

iнформацiйними центрами. У лютому 2014 р. проведено форум ТIЦiв у Львовi 

«Дiймо разом з успiхом» за участю туристичних iнформацiйних центрiв рiзних 

регiонiв України та Автономної Республiки Крим. Започатковано роботу з мiстами 

України щодо створення спiльного туристичного продукту з Одесою i Трускавцем 

[93, с. 40–41].   

Особиста присутнiсть дисертантки на презентацiях Н. Мiхнової, представницi 

управлiння внутрiшньої полiтики департаменту «Адмiнiстрацiя мiського голови» 

Львiвської мiської ради, надає унiкальну можливiсть пiдсумувати дiяльнiсть та 

прiоритети проектної спiвпрацi вiддiлу, розкрити властивостi iнтеркультурних 

публiчних зв’язкiв ЛМР. Перш за все, зазначимо, що суб’єктами внутрiшньої 

полiтики Львiвської мiської ради є такi групи: працiвники ЛМР, районних 

адмiнiстрацiй, Львiвськi комунальнi пiдприємства; мешканцi мiста; виокремленими 

суб’єктами є перспективнi студенти, молодi фахiвцi. 

Минаючи увагою внутрiшнi напрями дiяльностi управлiння внутрiшньої 

полiтики департаменту «Адмiнiстрацiя мiського голови» Львiвської мiської ради 

(серед яких – електронне урядування, документообiг та iн.), зосередимося на 

соцiально-комунiкацiйних аспектах зовнiшнiх проектiв. Технологiчно, з 

iнформацiйної точки зору, впроваджується спiвпраця iз засобами масової 

комунiкацiї, вiдбувається поширення соцiальних реклам через локальне 

телебачення, регулярно проводиться вивчення громадської думки шляхом 

телефонних опитувань та опитування фокус-груп щодо ставлення мешканцiв мiста 

до проектної дiяльностi Львiвської мiської ради, практикуються чати громадян iз 

посадовими особами. 
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Оскiльки органи державної влади та управлiння доручили свої повноваження 

щодо регiональної полiтики в мунiципальнi структури, актуалiзувалася роль 

представникiв мiсцевого самоврядування. Спiвробiтництво на рiвнi 

самоуправлiнських можновладцiв здiйснюється шляхом активiзацiї мiжкультурної 

спiвпрацi iз такими утвореннями як: мiста-партнери, мiста-побратими, порiдненi 

мiста, мiста-супутники. Вiдповiдно до прагнення запобiгти техногенному 

перевантаженню у Захiдному регiонi та до «Демографiчного прогнозу до 2030 р. для 

м. Львова», альтернативним шляхом розвитку мiста стала розбудова мiст-

супутникiв, без змiни iснуючих меж Львова. Вагомими питаннями/проблемами  

мiстопланування є утилiзацiя смiття, наявнiсть водопостачання та iншi санiтарнi 

вимоги, а на глобальнiшому рiвнi – загальний стан соцiального та економiчного 

забезпечення громадян, а також – iнвестицiйний клiмат у державi [61]; [197, с. 182–

184].  

 Слiд зауважити, що магiстралi мiста не повиннi перевантажуватися 

транспортними засобами, оскiльки пропускна здатнiсть Львова вже не вiдповiдає 

необхiдним показникам. Нелогiчно також збiльшувати територiю населеного 

пункту, так як зросте також кiлькiсть автовласникiв, маршрутних засобiв, стоянок 

тощо, натомiсть – розумним шляхом розбудови територiї є розвиток мiст-

супутникiв. Загальноприйнято розумiти мiсто-супутник як частину агломерацiї, що 

розташовується в примiськiй зонi великого мiста. Маючи тiснi економiчнi, 

культурнi, iмiджевi та промисловi зв’язки, мiста-супутники повиннi створити 

зовнiшню оболонку з центральним мiстом усерединi. Для Львова географiчне 

розташування передбачає популяризацiю позамiського проживання в межах 30–60 

км вiд головного мiста регiону. Ю. Оленюк, разом iз спiвавторами, пропонують 

перетворити на мiста-супутники наступнi околицi Львова: Бiбрка, Пустомити, 

Щирець, Новояворiвськ, а особливо – Городок, Судова Вишня, Перемишляни, 

Жовква [197, с. 183–186]. Науковцi пiдкреслюють, що у столицi України є високо 

розвинутi мiста-супутники, зокрема – Бориспiль та Вишневе, iз налагодженими 

транспортними вузлами, складським господарством та iн.  
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До основних технiко-економiчних показникiв розвитку околичних мiст Львова 

належать фактори: незначна вiдстань до кордону iз Євросоюзом, впровадження 

iнвестицiйних проектiв, приведення до норми усiх комунальних пiдприємств тощо. 

Проте, на жаль, вiдсутнє комплексне дослiдження дiяльностi таких населених 

пунктiв як окремої категорiї – мiст-супутникiв, тим паче вiдсутнє порiвняння 

застосування соцiально-комунiкацiйних технологiй у мiських агломерацiях. На 

противагу Львову, Київська агломерацiя є розгалуженiшою i включає в себе не лише 

передмiстя столицi, але й дрiбнiшi агломерацiї областi. З точки зору застосування 

соцiально-комунiкацiйних технологiй, O. Дженжебiр виокремила мiста-супутники 

Києва,  якi потрапили  до вибiрки дослiдження медiасередовища: Бровари, Iрпiнь, 

Буча, Обухiв, Українка, Бiла Церква, Вишгород, Вишневе, Василькiв, Фастiв, 

Боярка, Кагарлик, Переяслав-Хмельницький, Ржищiв, Славутич, Яготин. 

Дослiдниця розумiє пiд термiном «медiасередовище» систему «соцiальних 

iнститутiв, комунiкацiйних мереж i соцiальних суб’єктiв, що є частиною соцiального 

простору, в якому вiдбувається соцiальна комунiкацiя, що втiлена у дiяльностi будь-

яких видiв медiа з метою передачi iнформацiї до широкого кола реципiєнтiв». 

З’ясовано, що не всi мiста-супутники Києва мають широкий перелiк медiа рiзних 

видiв – медiаспоживачi Київського регiону забезпечуються медiапродуктом по-

рiзному, вiдрiзняються також iнформацiйнi канали й технiчнi засоби 

iнформацiйного забезпечення. Саме тому О. Дженжебiр називає формування 

медiасередовища, суб’єктивованим, вказуючи на складовi його контенту: 1) 

суб’єкти-учасники (герої) подiй чи явищ, вiдображених у контентi; 2) суб’єкти-

виробники (медiаагенти); 3) суб’єкти-споживачi (аудиторiя ЗМI, медiакористувачi 

тощо) [63, с. 10–11].   

Одними з важливих складових мiждержавних вiдносин у прикордонних 

територiях є також спiвпраця мiж мiстами-партнерами, обмiн кращими 

мунiципальними практиками, впровадження iнновацiйних механiзмiв у 

представленнi iнтересiв територiальних громад, залучення додаткових 

позабюджетних ресурсiв на вирiшення мiсцевих проблем. М. Iванюк наводить 

приклад такої дiяльностi, впроваджуваний Луцькою мiською радою з 2006 р., 
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вiдколи було створене управлiння мiжнародного спiвробiтництва та проектної 

дiяльностi. У контекстi соцiально-комунiкацiйних технологiй столиця Волинi 

розвиває такi напрями: видання полiграфiчних матерiалiв iз метою iнформацiйної 

популяризацiї територiальної громади, координацiя проектiв мiжнародної технiчної 

допомоги [99, с. 79–81].   

У незалежнiй Українi спостерiгаємо таке поширюване явище, як долучення 

бiльшостi адмiнiстративно-територiальних одиниць до партнерської спiвпрацi iз 

мiстами та селами iнших держав, а також до побратимського руху, що є одним iз 

проявiв зовнiшнiх зв’язкiв держави. Стажування у вiддiлi закордонної спiвпрацi 

Львiвської мiської ради  (тепер – вiддiл закордонної спiвпрацi управлiння 

iнформацiйної полiтики та зовнiшнiх вiдносин департаменту «Адмiнiстрацiя мiського 

голови» ЛМР) дозволило дисертантцi ввести у наукових обiг архiвнi данi та декiлька 

установчих документiв, що сприяють налагодженню мiжкультурної комунiкацiї. 

Розглянемо досвiд львiвської влади, акцентуючи на впливовостi такої 

мiжкультурної спiвпрацi на соцiально-комунiкацiйнi взаємини у культурному 

спiввiдношеннi. Проаналiзованi угоди та договори вiд 1991 р. вказують на методи 

взаємодiї Львова та мiст-побратимiв. Останнiх прийнято трактувати як «мiста рiзних 

країн, якi встановлюють мiж собою контакти з метою налагодження 

взаєморозумiння i дружби, змiцнення миру i спiвробiтництва мiж народами шляхом 

обмiну досвiдом в галузi культури, освiти, економiки, спорту, туризму, а також 

ведення мiського господарства» [278]. Стратегiчне спiвробiтництво Львова iз 

закордонними партнерами супроводжується модернiзованими технологiями – 

iнформацiйно-манiпулятивними, рекламними, технологiями електронних мереж та 

iншими кодифiкованими методами управлiння громадською думкою, що 

пiдтверджують архiвнi документи.  

Львiв має 16 мiст-побратимiв, з якими мiська влада пiдписала вiдповiднi угоди 

про партнерську спiвпрацю, зокрема:  1973 р. – м. Вiннiпег (Канада), 1989 р. – м. 

Фрайбург (Нiмеччина), 1992 р. – м. Ряшiв (Польська Республiка) та м. Рочдейл 

(Великобританiя), 1993 р. – м. Рiшон Ле Цiон (Iзраїль) та м. Будапешт (Угорщина), 

1995 р. – м. Кракiв та м. Перемишль (Польська Республiка), 1998 по 2000 рр. –  м. 
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Самарканд (Узбекистан) i м. Джохар (Iчкерiя; припинення вiдносин пiсля зайняття 

мiста Росiйською Федерацiєю), 1999 р. – м. Новий Сад (Сербiя), 2002 р. – м. Кутаїсi 

(Грузiя). Крiм того, у 2003 р. пiдписано угоди про подальшу взаємодiю Львова i 

польських мiст (Вроцлав i Лодзь), датуючи 2004 р. – з мiстами Люблiн (Польська 

Республiка) i Баня Лука (Боснiя i Герцеговина), насамкiнець – з 2006 р. встановлено 

побратимськi вiдносини мiж Львовом i Санкт-Петербургом [223]; [224]; [276]; [277]; 

[320]; [343]; [344]; [348]. 

Наприклад, у 1993 р. влада Львова та Iзраїльського мiста Рiшон Ле-Цiон, 

домовилися пiдтримувати встановлення культурних зв’язкiв та спiльно 

органiзовувати рiзноманiтнi обмiни [276]. Помiж стандартних умов спiвпрацi, 

ухвалено реалiзовувати реальнi iнiцiативи окремих громадян щодо розвитку 

публiчних зв’язкiв мiж мiстами-побратимами та створення обмiнiв мiж прес-бюро 

рiзних газет. Ефективними є також торговельно-економiчнi та культурно-освiтнi 

вiдносини мiж мiстом Кутаїсi (Грузiя) та Львiвською областю, що обумовлюють такi 

обставини: враховуючи давнi традицiї регiонiв у формуваннi нацiональних держав, 

керiвники мiст вирiшили сприяти вiльному використанню культурно-iсторичної 

спадщини, розвитку спiвробiтництва в областi охорони здоров’я, культури, туризму 

i освiти, фiзкультури i спорту, молодiжних зв’язкiв тощо [223]. Взаємини з мiстом 

Санкт-Петербургом (Росiйська Федерацiя) обумовлювалися Протоколом про 

спiвпрацю 2006 р., що передбачало змiцнення культурних зв’язкiв, обмiн 

iнформацiєю, досвiдом роботи у сферi збереження i реставрацiї iсторичної та 

культурної спадщини [224]. 

Внаслiдок iснування євроiнтеграцiйного вектору розвитку України 

представники влади Львова успiшно впроваджують практику мiжмунiципального 

партнерства. Iсторичнi передумови та геополiтичне становище столицi Захiдної 

України обумовили налагодження найтiснiшої спiвпрацi саме iз Польською 

Республiкою як сусiдньою державою. У хронологiчному порядку – з часу здобуття 

незалежностi України i до сьогоднi, встановлення iнтеркультурних публiчних 

зв’язкiв Львiвської мiської ради з мiстами-побратимами Польської Республiки 

виглядає наступним чином. У 1992 р. пiдписано Угоду про економiчне та культурне 
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спiвробiтництво мiж Львовом i Жешовом [277]. У нiй йдеться про взаємний обмiн 

мiж мiстами i делегацiями творчих колективiв, мистецьких шкiл, концертних 

органiзацiй i музейних експозицiй, про органiзацiю тематичних виставок 

художникiв, скульпторiв, майстрiв народної творчостi, художнiх промислiв, 

фотовиставок. Тобто, усi мiжнароднi публiчнi зв’язки спрямованi саме на 

покращення культурної полiтики. Окрiм вказаної Угоди, мiсто Лева має чимало 

партнерських домовленостей про спiвпрацю в галузi культури iз польським мiстом 

Жешовом. Услiд за нею, пiдписано декiлька взаємних документiв, основний змiст 

яких – встановити та покращити спорiдненi зв’язки шляхом: створення дитячих 

таборiв; проведення зустрiчей директорiв рiзних сфер, ректорiв; органiзацiї 

спортивних симподiїв, конференцiй; обмiну делегацiями учбових закладiв – для 

здобуття кращого досвiду органiзацiї навчального процесу; сприяння ближчим 

контактам мiж школами; спiльного подiлу концепцiями i нормативними 

матерiалами; залучення до спiвпрацi громадських та церковних органiзацiй, якi 

дiють у Жешовi та Львовi; сприяння участi команди молодих спортсменiв зi Львова 

в турнiрi, органiзованому в Жешовi за участю команд з iнших мiст-побратимiв.  

Аналогiчнi угоди пiдписано мiж Львовом та iншими польськими мiстами. У 

1995 р. з Краковом [348] домовлено, що на основi добрих спiльних традицiй та 

братнього спiвiснування впродовж багатовiкової iсторiї мiж мiстами, основними 

iнтересами, з-помiж iнших, стане представництво громадсько-культурних товариств 

i дiячiв мистецької галузi. Динамiчно розвиваються також публiчнi зв’язки з 

польськими мiстами Перемишль i Замость у 1995 р., згодом у 2005 р., у ходi яких 

органiзовуються спiльнi починання у сферi мистецтва, здiйснюються обмiни 

колективами, школами, координується спiвпраця концертних агенцiй, представникiв 

громадсько-культурних товариств, вiдбувається спiльне залучення коштiв 

європейських фондiв [320]; [348].  

Керуючись взаємним прагненням поглибити i змiцнити порозумiння мiж 

польським i українським народами, нав’язання партнерських вiдносин у галузi 

культури, пiдписано також  документи:  

– Протокол намiрiв про спiвпрацю з мiстом Руда-Шльонська [339]; 
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– Договори про спiвпрацю [344], про встановлення партнерських стосункiв 

мiж мiстами Львiв та Вроцлав [343]. Крiм того, у 2008 р. мiж мiським головою 

Андрiєм Садовим та Президентом польського мiста Рафалом Дуткевичем було 

пiдписано Iнтенцiйний лист, що постановив вiдзначити пам’ять про жертви злочину 

ХХ столiття, зокрема вбивства нiмецькими нацистами у 1941 р. польських 

професорiв у Львовi, встановити пам’ятник на мiсцi їхньої загибелi. Наступними 

елементами культурної полiтики Львiвської мiської ради стали взаємнi спроби 

здобути звання Європейської столицi культури 2018 р. Вирiшено спiльно розпочати 

кампанiю координацiї промоцiйної дiяльностi, застосовувати технологiї просування 

i маркетинговi комунiкацiї, взаємно пiдтримувати та дiлитися досвiдом з мiстом-

партнером (Вроцлав), у зв’язку з органiзацiєю Чемпiонату Європи 2012 р. [338]; 

– Декларацiя спiвпрацi про взаємне порозумiння та пiзнання мiста Львова з 

Явором у 2002 р. [326]; 

– Договiр про поглиблення спiвпрацi мiж творчими колективами Галичини 

та мiста Люблiна вiд 2004 р. [350]; 

– Договiр про партнерську пiдтримку iнвестицiй, що служать взаємнiй 

прикордоннiй спiвпрацi у галузi культури, мистецтва, спорту i туризму, житлово-

комунальної iнфраструктури мiж Гмiною мiста Олешичi та Шевченкiвською 

районною адмiнiстрацiєю Львова [71]. Тодi ж пiдписано Договiр про партнерство, 

серед основних умов якого було проведення фестивалiв художньої самодiяльностi 

та органiзацiя лiтнiх таборiв [70]; 

– Iнтенцiйний лист мiст Львова та Острова Вєлькопольського щодо  

реалiзацiї проекту «Євро 2012 для вболiвальникiв» [103]; 

– Угода про дружнi стосунки мiж Львовом та Гмiною Нiєгославiце, що 

виступила символом порозумiння мiж народами, лiквiдацiї непорозумiнь [342]; 

– Договiр 2008 р., пiдписаний з Вищою школою Олiмпус iм. Ромуальда 

Кудлiнського в Варшавi [349]. Серед принципово нових позицiй домовленостi слiд 

вiдзначити створення курсiв для урядовцiв мiст, нацiлених на отримання грантiв,  

посилення контролю i фiнансування проектiв, органiзацiю курсiв для служб, 
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вiдповiдальних за безпеку проведення Євро 2012, до яких належать: рятiвники, 

медпрацiвники, мiлiцiя, пожежники та прикордонники.    

Розглянемо також досвiд Луцької мiської ради, яка всi зусилля спрямовує на 

налагодження партнерських публiчних зв’язкiв iз багатьма країнами свiту, за що у 

2011 р. Луцьк нагороджено вiдзнакою Ради Європи – Почесним прапором Європи. 

Починаючи з 2006 р., самоуправлiння мiста реалiзовує низку проектiв, спрямованих 

на промоцiю туристичних центрiв єврорегiону «Буг». Спостерiгаємо реалiзацiю 

численних спiльних українсько-польсько-бiлоруських заходiв мiж обласними 

центрами – Луцьк–Люблiн–Брест, окрiм того, вiдзначаємо глибоку спiвпрацю iз 

дев’ятьма мiстами-партнерами, з-помiж яких мiста: польськi (Люблiн, Ольштин, 

Жешув, Замость, Торунь), бiлоруське (Брест), китайське (Цянгтан), грузинське 

(Горi), литовське (Тракай) [99, с. 80–81].   

Аналiз iнтеркультурних публiчних зв’язкiв Львова засвiдчив багатограннiсть 

соцiальних комунiкацiй, до яких залученi: громадськi органiзацiї, культурнi центри 

iноземних представництв, органи мiської влади та управлiння, окремi бiзнес-

структури. У рамках першої кампанiї Волонтерiв Свiтової Спадщини 

«Альтернатива-V» у 2008 р. органiзовано мiжнародний робочий табiр в iсторичному 

центрi Львова. Проект носив назву: «Старовинне мiсто Львiв: на перетинi 

торговельних шляхiв i культур» [198]. У 2009 р. пiдтримано та продовжено iдею 

зазначеної мiжнародної спiвпрацi, що передбачала: пiдвищення обiзнаностi й 

популяризацiю культурної та природної спадщини; демонстрування важливостi 

неформальної освiти; розкриття сприятливих можливостей для динамiчного дiалогу 

мiж фахiвцями з питань освiти та спадщини, що займаються заохоченням та 

захистом прав на об’єкти, волонтерами i молодiжними групами, якi розробляють 

конкретнi проекти Центру Свiтової Спадщини [351].   

Додатково здiйснюється iнституцiйна взаємодiя Львiвської мiської ради та 

музейних установ. Утiм, бiльшiсть музейних закладiв потребує модернiзацiї та 

розширення послуг, загалом реформування: застосування сучасних маркетингових 

технологiй, внесення змiн в органiзацiю взаємин мiж музейними та iншими 

культурними центрами в системi соцiальної дiяльностi. Таким чином, синтез та 
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аналiз дiяльностi вiддiлу закордонної спiвпрацi Львова виявляє сильнi сторони та 

елементи налагодженої взаємодiї iз закордонними мiстами-побратимами як на рiвнi 

культурної полiтики, так i в мiжособистiсному спiлкуваннi громадян сусiднiх 

держав. Як наслiдок, поступово формуються концептуальнi уявлення про мiсце i 

роль культури в соцiально-iнформацiйному середовищi, виявляються прiоритетнi 

цiлi розвитку iнтеркультурних публiчних зв’язкiв, створюються i реалiзовуються 

вiдповiднi програми обмiну шляхом розподiлу рiзних видiв ресурсiв. 

Львiвська мiська рада, здiйснюючи тiсну спiвпрацю iз мiстами-побратимами 

Польської Республiки, Росiйської Федерацiї, Угорщини та iнших держав, пропагує 

функцiонування толерантної культурної полiтики, формує нацiональну та свiтову 

громадську думку щодо iсторiї та культури, традицiй українського народу та 

нацiональних меншин. Як бачимо, органи мiсцевого самоврядування Львова, Києва 

та Луцька залучають до мiжнародної соцiально-комунiкацiйної взаємодiї мешканцiв 

територiальних громад, активiстiв громадських органiзацiй, знаних i молодих митцiв. 

Стратегiчне спiвробiтництво українських мiст на мiжкультурному тлi нерiдко 

супроводжується модернiзованими технологiями – iнформацiйно-манiпулятивними, 

рекламними, технологiями електронних мереж та iнших кодифiкованих методiв 

управлiння громадською думкою. Водночас, потребувала удосконалення 

комунiкацiйна дiяльнiсть малих мiст та мiстечок України з їх iноземними 

партнерами. 

 

2.3.  Соцiально-комунiкацiйнi технологiї мiжкультурної взаємодiї 

Львова з iноземними представницькими структурами 

 

Мiжкультурна комунiкацiя є суб’єктом соцiально-iнформацiйної дiяльностi 

мiж державами i народами, що характеризує сучаснi мiжнароднi вiдносини в умовах 

трансформацiї полiтичної системи свiту. Втiм за обставин, коли взаємодiюча 

сторона не завжди враховує розмаїття соцiокультурних традицiй i права на власну 

iдеологiчну систему цiнностей iншої сторони, комунiкацiя мiж представниками 

рiзних культур може пiдлягати дестабiлiзацiї. Як приклад, деструктивними нерiдко 
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були дiї праворадикальних сил, зокрема України та Польщi, якi iнколи 

перешкоджали проведенню владою пам’ятко-охоронної дiяльностi, вшануванню 

жертв Другої свiтової вiйни у захiдному регiонi України.  

Необхiдними складовими успiшної мiжкультурної комунiкацiї вбачаємо 

наступнi: толерантне ставлення, терпимiсть, iнтерактивнiсть спiвпрацi, технологiчно 

вдосконалена система соцiальної дiяльностi, розвиток нацiональних i регiональних 

програм взаємодiї, культурна дипломатiя, багатостороннiй дiалог суспiльних 

середовищ та iн. Якщо взяти до уваги особливостi спiлкування засобами iноземної 

мови, то мiжкультурну комунiкацiю iнколи тлумачать як «подвiйний або потрiйний 

переклад: мiжмовний, мiжкультурний i мiжособистiсний, причому на кожному рiвнi 

кодування вiдповiдної iнформацiї вiдбувається своїми специфiчними засобами» 

[153, с. 235]. I хоча в дисертацiї авторка свiдомо оминає лiнгвiстичну складову 

комунiкацiйних процесiв, важливо пiдкреслити ймовiрнiсть суб’єктивних 

iнтеркультурних комунiкативних бар’єрiв у виглядi мовленнєвої некомпетентностi, 

особистої iнтерпретацiї повiдомлення комунiкантами. Звiдси випливає завжди 

актуальна необхiднiсть виховувати лiнгвiстичну складову компетентної обiзнаностi 

серед всiх суспiльних прошаркiв, впроваджувати практичнi заняття з носiями 

iноземних мов, прикладним шляхом здiйснювати iнтерактивнi навчання чужорiдної 

мови, практикувати публiчнi зв’язки з владними структурами, реалiзовувати 

соцiально-технологiчнi програми для ознайомлення з культурою та звичаями iнших 

народiв, насамперед сусiднiх. 

Фундаментом мiжкультурних непорозумiнь можуть бути нормативно-цiннiснi 

установки, вербальнi й невербальнi вiдмiнностi, способи поведiнки, традицiї та стилi 

мислення. Нинiшня влада Росiйської Федерацiї намагається переконати свiтову 

спiльноту у громадянському конфлiктi в Українi, а фактично провокує «гiбридну» 

вiйну та iнiцiює iнформацiйно-пропагандистськi заходи в її рамках. Вважаємо за 

необхiдне мирним шляхом вирiшити конфлiктну ситуацiю мiж колишнiми братнiми 

народами, досягти державно-полiтичного порозумiння та нейтралiзувати кiбер-атаку 

на iнтеркультурному рiвнi. Окремим прiоритетом є руйнування усталених 

стереотипних моделей поведiнки серед суспiльних прошаркiв. У цьому контекстi   



85 
 

M. Бутирiна, дослiджуючи мас-медiа як середовище iснування стереотипiв масової 

свiдомостi, наголошує на наступних позицiях. В журналiстицi, з точки зору 

мiжкультурної комунiкацiї, iнокультурна дiйснiсть сприймається як iзоляцiя (згiдно 

з iснуючими категорiями та стереотипами), як сепарацiя (створення в медiа 

соцiальних бар’єрiв для всього, що є вiдмiнним вiд власної культури), як дифамацiя 

(що означає прагнення журналiстiв рацiонально обґрунтувати наявнi стереотипи для 

доведення неповноцiнностi певної групи) [24, с. 17–18].   

Розумiти стереотипи як чуттєво-забарвленi соцiальнi образи, що поєднують 

соцiальний i психологiчний досвiд спiлкування та взаємовiдносин мiж людьми, 

закликає А. Баронiн. В основi нацiонального/етнiчного стереотипу, зазвичай, лежить 

або помiтна риса зовнiшностi (колiр шкiри, розрiз очей), або риса поведiнки 

(мовчазнiсть, жестикуляцiя) та iншi ознаки вiдмiнностей. Поширеною є 

класифiкацiя учасникiв соцiально-комунiкацiйних взаємин на основi базових 

стереотипiв: ми/свої (we/ingroup) та вони/чужi (they/outgroup). Крiм того, на 

мiжкультурному рiвнi, O. Леонтович та A. Баронiн пропонують видiляти 

гетеростереотипи (внутрiшнi стереотипи, що склалися по вiдношенню однiєї 

культури до iншої) i автостереотипи (так званi мiфи про самих себе, що iснують 

всерединi певної культури) [12, с. 102–103]; [153, с. 254–257].   

Готуючись до участi у мiжнародних зiбраннях будь-якого рiвня, слiд 

пам’ятати, що питання мiжкультурних взаємовiдносин є значно вагомiшим, нiж 

матерiальна складова, а отже, iнокультурна взаємодiя повинна вiдбуватися 

вiдповiдно до заздалегiдь узгодженої технологiї. Згiдно iз твердженнями В. Рiзуна, 

технологiєю можуть бути способи, прийоми, методи, засоби органiзацiї рiзних видiв 

дiяльностi особи i суспiльства, теоретичнi знання про цi способи, якi в сукупностi 

передбачають наявнiсть предмету працi, носiя технологiчних функцiй, засобiв працi, 

рiвня технологiчного розвитку суспiльства [231]. Комунiкативнi технологiї, як 

вважає Л. Климанська, є типом соцiальних технологiй, пов’язаних iз органiзацiєю 

взаємин мiж людьми пiд час руху iнформацiйних потокiв. Учена  називає такi ознаки 

соцiально-комунiкативних технологiй: штучне та усвiдомлене управлiння 

комунiкативними ресурсами; наявнiсть соцiально значущої мети, цiлеспрямованiсть, 
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доцiльнiсть; системнiсть (узгодженi дiї соцiальних суб’єктiв); планомiрнiсть 

(наявнiсть плану, вiдповiдно до процедур); технологiчнiсть (соцiально-

комунiкативнi технологiї є структурованими послiдовностями процедур та 

операцiй); формальна органiзацiя та функцiйний розподiл працi; оптимiзацiя та 

зворотний зв’язок; дискретнiсть, наявнiсть початку та кiнця (розв’язання потреби, 

що виникла); та iншi – креативнiсть, стандартизацiя, циклiчнiсть, можливiсть 

тиражування [110, с. 237–247].     

Соцiально-технологiчна теорiя повинна бути складовою загальної концепцiї 

соцiально-полiтичного розвитку України на найближчi роки й на перспективу, як 

вважає Т. Подашевська. Авторка теж вбачає явище комунiкативної активностi у всiх 

видах дiяльностi суб’єктiв державного управлiння динамiчним [210, с. 131–133]. 

Таким чином, аналiз дiяльностi органiв влади та управлiння у сферi культури 

дозволив скласти громiздкий перелiк прiоритетiв, завдань i функцiй, спрямованих на 

покращення мiжкультурної соцiальної комунiкацiї мiст України, зокрема Львова. До 

них належать такi методи стратегiчної iнституцiйної взаємодiї: 

– заохочення розвитку самоврядних iнституцiй та мереж; 

– створення чiткої системи горизонтальних i вертикальних партнерських 

зв’язкiв у межах загальнонацiональних програм розвитку в галузi культури; 

– вiдродження i розвиток культури української нацiї та культур 

нацiональних меншин, якi проживають на територiї України; 

– активна культурна представленiсть у свiтi, цiлеспрямований розвиток 

мiжнародних культурних зв’язкiв, iнтеграцiя у свiтовий культурний процес та 

участь в ньому; 

– пiдтримка та заохочення розвитку одночасно як культурної 

iдентичностi, так i рiзноманiття держав на мiжнароднiй аренi; 

– застосування соцiально-комунiкацiйних технологiй перемовин, 

соцiальних мереж, релiгiйних технологiй; 

– стимулювання благодiйництва, меценатства, пiдприємницької 

активностi культурно-мистецьких закладiв; 
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– спiвпраця з рiзними партнерами в державному, приватному та 

незалежному секторах, обговорення питань фiнансового забезпечення; 

– вiдродження iсторичних i культурних святинь, традицiйної народної 

культури, промислiв та ремесел; 

– створення єдиного iнформацiйного простору (iнвентаризацiя культурних 

активiв, складання мапи культурних ресурсiв, аналiтичнi дослiдження), а також – 

створення всебiчної бази аналiтичних ресурсiв; 

– активне запровадження проектiв для роботи iз журналiстами щодо 

висвiтлення специфiчних питань iсторiї нацiональних культур та полiконфесiйностi, 

особливо на пограниччi. 

Представники медiа, слiдуючи за суспiльно-полiтичними вiдносинами, 

надають вiдповiдного емоцiйного забарвлення i формують адреснi повiдомлення. 

Найпоширенiшими вважаються такi медiа-технологiї: формування образiв, 

вiдволiкання уваги, змiни тональностi тексту чи контексту через «останнє слово» 

ведучого (репортера), створення подвiйного стандарту чи дозування iнформацiйної 

бази, засоби роздмухування деталей, манiпулювання семантичною структурою 

висловлювання, манiпулюванням кольором i свiтлом та багато iнших [308, с. 12–13]. 

Пiдтвердження цьому бачимо у дослiдженнi А. Матюшиної, яка резюмує, що мас-

медiа отримують вiд владних структур повiдомлення iз вторинними змiстами [173, 

с. 6].  Так, у суспiльну свiдомiсть проникають трансформованi подiї, штучно 

створенi потреби чи навiювання. О. Дубас указав, що покликанням масової 

комунiкацiї є визначення перед суспiльством певних цiлей у розробцi стратегiї i 

тактики соцiального розвитку, а також репрезентацiя можливих альтернатив  [73]. 

Серед численних методик, поруч iз «методом комiсiй», «методом Делфi» та 

матричним методом колективних експертних оцiнок, одним iз ефективних методiв 

аналiзу iнонацiональної спiвпрацi є мозковий штурм. Поняття мозкової атаки 

введене А. Осборном у 1939 р., у подальшому американський винахiдник                

В. Дж. Гордон у 1952 р. запропонував термiн «синектика», що означає поєднання 

рiзнорiдних елементiв для генерацiї нових технiчних iдей [181, с. 16–17]. В. Ягупов 

деталiзує: метод мозкової атаки «виник у 30-тi рр. XX ст. як спосiб колективного 
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продукування нових iдей». Термiн походить вiд англiйського «brainstorming», що 

дослiвно означає «мозковий штурм». Деякi дослiдники цей метод означують як 

«банк iдей» [305, с. 285]. Колективна генерацiя iдей полягає в «актуалiзацiї творчого 

потенцiалу фахiвцiв (iнтенсивного аналiзу проблемної ситуацiї), вдаючись спершу 

до генерацiї iдей, а потiм критики їх, формулювання контрiдей» [9, с. 509]. 

Врахування культурних цiнностей та норм дослiджуваної системи соцiальної 

дiяльностi, спiлкування з iншими людьми обумовлює iндивiдуальну поведiнку 

спецiалiстiв комунiкацiйної сфери.  

Пропонуємо розглянути емпiричний метод колективної генерацiї iдей як 

соцiально-комунiкацiйну технологiю, що сприяє кодифiкованому управлiнню 

громадською думкою. Вiдтак, належнiсть учасникiв мозкового штурму до 

лiдерських угрупувань у багатьох країнах, дозволить здiйснити глибокий аналiз 

актуальних проблем мiжнародних культурних зв’язкiв i застосувати оптимальнi 

шляхи їх вирiшення [190, с. 332]. 

Технологiя мозкового штурму сприяє колективному вирiшенню проблем 

iнтеркультурної взаємодiї, розвитку змiстової компетентностi на шляху досягнення 

толерантних спiввiдносин i ефективних комунiкацiй. Здiйснення мiжкультурної 

спiвпрацi та проведення дiалогу вимагає вiд суб’єктiв взаємного рiвноправного 

трактування i поваги до унiкальних особливостей кожної культури. При цьому 

випадки утилiтаризму чи взаємного неприйняття стануть потенцiйними 

передумовами виникнення проблем у полiетнiчному соцiально-iнформацiйному 

середовищi. До основних переваг методу мозкової атаки зараховуємо присутнiсть 

якiсних представникiв рiзних груп населення за ознаками, що важливi при певному 

дослiдженнi. Крiм того, швидкiсть процесу висунення iдей та пропозицiй стимулює 

активну розумову дiяльнiсть, а вiдповiдно – результативнiсть при пошуку нових 

думок. Концентрацiя цiльової групи на пропонованiй проблематицi сприяє 

виникненню креативних методiв прийняття подальшого рiшення у стислi термiни. 

Недолiками методу мозкового штурму є можливiсть втратити цiннi iдеї через 

замкнутiсть учасникiв процесу, через страх бути пiдданим критицi та насмiху. 

Прагнення генераторiв пропозицiй залишитися в лiдируючiй позицiї та втримати 
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власну iдею iз збереженням авторського права, iнколи становлять загрозу при 

пiдведеннi пiдсумкiв процесу. Важливим гальмiвним моментом мозкової атаки є 

наявнiсть фахових учасникiв, якi не вмiють висловити та пояснити власнi думки. 

Окремою слабкою стороною слiд видiлити залежнiсть успiху колективної генерацiї 

iдей вiд взаємин учасникiв i тренера (ведучого). При пiдборi активних громадян для 

пропозицiї подальших рiшень, важливо враховувати, окрiм iнших факторiв, їхнiй 

емоцiйний стан, захопленiсть предметом обговорення, присутнiсть рутинного 

мислення тощо.  

Технологiчний процес проведення мозкового штурму диференцiйований на:  

– структурований (учасники висловлюються почергово);  

– неструктурований (учасники мозкової атаки називають ключовi слова у 

довiльному порядку);  

– мовчазний (генератори записують iдеї на стiкерах, пiсля чого їх 

вивiшують на загальний стенд для подальшого спiльного опрацювання) [314]; 

– брейнрайтiнг, як оригiнальний рiзновид процесу мозкової атаки. Даний 

метод полягає у написаннi учасниками колективної генерацiї iдей власних 

пропозицiй на паперi, пiсля чого вiдбувається обмiн зазначеними листками для 

подальшого вдосконалення iдеї попередника [175]. Особиста присутнiсть авторки 

дисертацiї на мiжнародних зiбраннях за участю представникiв рiзних культур надає 

достатню кiлькiсть iнформацiї для експериментального здiйснення та аналiзу 

процесу мозкового штурму. Таким чином, практична апробацiя пошуку групового 

рiшення для розкриття проблем мiжкультурної взаємодiї з iноземними 

представницькими структурами, пiдтверджує теоретичнi аспекти щодо поетапного 

проведення колективної генерацiї iдей. До основних етапiв методу належать:  

1. Формування групи учасникiв штурму, обрання ведучого i розподiл 

iнших ролей, залежно вiд поставленої проблеми. Проведення мозкового штурму з 

метою вирiшення проблем мiжкультурної взаємодiї передбачає ретельний вiдбiр 

експертних учасникiв. Серед таких, окрiм носiїв деякої дослiджуваної етнiчної, 

професiйної чи звичаєвої культури, критерiями вiдбору є ступiнь нацiональної 

самоiдентифiкацiї учасникiв, їх ставлення до соцiальних i полiтичних реалiй, до 
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мiжгрупових конфлiктiв, а також – особисте маркування представникiв чужорiдної 

культури. Х. Бесемер зазначав, що в якостi посередникiв вартує обирати довiрених 

осiб, оскiльки особистi вiдносини важливiшi, нiж безпристраснiсть i нейтралiтет  

[18, с. 134]. Як таких, обрано активних представникiв мiжнародного проекту 

Британської Ради  «Навiгатори мiж культурами». Програма розвиває групи молодих 

лiдерiв у Європi, якi можуть легко «пересуватися» всерединi та мiж рiзними 

соцiокультурними представниками, якi свiдомi власного культурного походження, i 

якi в змозi бути достатньо вiдкритими щоб приймати, поважати i розумiти iншi 

культури [191]. Пiд час мiжнародної зустрiчi у Братиславi (Словацька Республiка) 

наприкiнцi 2009 р., були присутнi лiдери таких угрупувань як: ГО «Братство 

Бiлоруських шкiл», громадська органiзацiя «Бiзнес-вумен та професiонали Естонiї», 

«Центр нагальної допомоги», «Мiжкультурний центр MoniNet», «Громадський 

комiтет проти тортур в Iзраїлi», «Kультурний комунiкацiйний центр Кlaippeda», 

«Кракiвське бюро фестивалiв», «Європейська конфедерацiя молодiжних клубiв 

Фiнляндiї», «Антидискримiнацiйний офiс Ombud’s у Норвегiї» та багато iнших. 

Вiдтак, учасники тренiнгу «Навiгатори мiж культурами» намагалися висвiтлити 

кризовi моменти дiяльностi власних органiзацiй з метою професiйного орiєнтування 

у питаннях iнтеркультурної взаємодiї. 

2. Ведучий розкриває змiст проблемної записки, що охоплює опис 

проблемної ситуацiї та засобiв її оцiнювання, знайомить учасникiв мозкової атаки iз 

правилами дискусiї, наприклад, «висловлювання повиннi бути чiткими i стислими» 

тощо [9, с. 511]. На зiбраннi Навiгаторiв мiж культурами ведучими та експертами 

виступали фасилiтатори – представники Британської Ради у рiзних країнах. 

3. Власне «штурм» окресленої проблеми. На цьому етапi Мiжкультурнi 

навiгатори активно висловлювали спонтаннi iдеї у виглядi коротких формулювань. 

«Цензури чи оцiнки пiд час мозкової атаки не вiдбувається» [18, с. 161].   

4. Змiст четвертого етапу становлять оцiнка i вiдбiр оптимальних iдей 

експертами. Успiшнiсть цього етапу безпосередньо залежить вiд того, наскiльки 

«однаково» учасники розумiють критерiї вiдбору та оцiнки iдей. 
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5. Повiдомлення результатiв мозкового штурму, обговорення роботи груп, 

обґрунтування найкращих iдей, публiчний захист оптимальних шляхiв вирiшення 

проблем iнтеркультурної взаємодiї. Вiдповiдно, аналiз запропонованих 

Мiжкультурними навiгаторами пропозицiй встановлює список стратегiчних змiн 

щодо iнонацiональної спiвпрацi: 

– запровадження систематичних взаємних пропозицiй, проведення 

телеконференцiй, учасники яких матимуть змогу здiйснювати обмiн аспектами 

мiжкультурної спiвпрацi, наголошувати на вiдмiнностях i специфiчних 

характеристиках власного соцiокультурного середовища; 

– дизайн стратегiї комунiкацiйної спiвпрацi, проведення експериментiв iз 

актуальними технологiями обробки даних щодо культурної взаємодiї; 

– взаємне висловлювання iдей та намiрiв iз широким використанням 

новацiй iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй; 

– iдентифiкацiя доступних ресурсiв, подальший розвиток iнфраструктури; 

– пошук дiлових партнерiв, забезпечення фiнансової стабiльностi для 

привернення iноземних iнвестицiй по збагаченню культурних цiнностей; 

– обмiн досвiдом серед представникiв громади, неурядових органiзацiй; 

– залучення багажу знань дiаспори, мiсцевих органiзацiй, збiльшення 

кiлькостi iнформацiйних активiв мiжнародного значення; 

– систематичний iмiджбiлдiнг суб’єктiв мiжнародних вiдносин; 

–  затвердження мiжнародних стандартiв iндустрiї ЗМК i розваг; 

– втiлення заходiв для досягнення спiльних цiлей представникiв країн 

через мас-медiа, технологiчнi шляхи передачi iнформацiї, дипломатичнi та полiтичнi 

канали, вiйськовi органiзацiї, культурнi та освiтнi обмiни; 

– забезпечення демократичних умов щодо обмiну iнформацiєю мiж 

суб’єктами мiжнародних вiдносин; 

– експертиза iнформацiйних продуктiв свiтової громадськостi та їх 

розповсюдження в оточуючому соцiальному середовищi для вирiшення глобальних 

проблем i запобiгання  конфлiктних ситуацiй; 
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– пошук оптимальних шляхiв технiко-технологiчного покращення 

мiжкультурної взаємодiї  [190, с. 332]. 

6. Колективне ухвалення кiнцевого варiанту рiшення, надання 

рекомендацiй щодо впровадження найкращої iдеї у практику. Важливим також є 

популяризацiя iдеї одразу пiсля проведення мозкового штурму, адже iмовiрнiсть 

того, що конкретна новацiя буде реалiзована внаслiдок генерацiї iдей залежить вiд 

тривалостi iмпульсу. Однiєю з пропозицiй, що реалiзовується у країнах, що були 

представленi на дослiджуваному мiжнародному зiбраннi, є створення мiсцевих 

органiзацiй для пiдтримки iноземних студентiв, заснування т. зв. «студентських 

посольств» («student embassy»).  

Отже, завдяки методу колективної генерацiї iдей з’ясовано критерiї 

технологiчної оптимiзацiї мiжкультурної комунiкацiї, наголошено на основних 

проблемах соцiально-комунiкацiйної iнтеракцiї, запропоновано практичнi заходи 

для лiквiдацiї труднощiв взаємодiї з iноземними представницькими структурами.   

Наступним етапом аналiзу iнтеркультурної взаємодiї мiж iноземними 

представницькими структурами став розгляд масових комунiкацiй у сучаснiй 

суспiльно-полiтичнiй ситуацiї в Українi та Росiйськiй Федерацiї. В таких кризових 

ситуацiях, коли нiвелюються правовi та етичнi норми, важливо реалiзовувати 

соцiально-технологiчнi програми, використовувати спецiалiзованi PR-методики, 

психологiчнi адаптацiйнi заходи тощо. З 21 листопада 2013 р. до 22 лютого 2014 р. в 

Українi тривав масовий народний рух, спрямований проти свавiлля тогочасної 

влади. Рiзка змiна зовнiшньополiтичного вектору та вiдновлення переговорного 

процесу щодо змiцнення торгiвельно-економiчних зв’язкiв iз державами-членами 

Митного Союзу, а за фактом – свiдоме введення в оману населення країни, обурило 

та спонукало пiдтримати акцiї протесту представникiв iнтелектуальної елiти 

України [11, с. 216–217]. Це вже був другий Майдан (перший називаємо 

«Помаранчевою революцiєю»), загальноприйнята назва якого «Революцiя гiдностi» 

або «Євромайдан». Вiн символiзував прагнення українцiв припинити олiгархiчно-

кланову модель внутрiшнiх полiтичних вiдносин i прийняти євроiнтеграцiйний курс 

розвитку держави [75]; [145, с. 330–331];  [166]; [256, с. 209]. 
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Пiсля Євромайдану українська нацiя почала модернiзуватися. Однак чимало 

етнiчних росiян Схiдної України не сприйняли євроiнтеграцiйний курс держави й 

фактично пiдтримали iдеї  «русского мира». Спостереження за iнформацiйним 

впливом на суспiльно-полiтичне становище в сучасних українсько-росiйських 

взаєминах вкотре пiдтверджує експансiонiстськi плани Росiї щодо України. З точки 

зору українського кримiнального законодавства, це незаконне явище, коли етнiчна 

меншина претендує на приєднання частини територiї України до iншої країни. 

Ґрунтуючись на культi нацiонального лiдера, керiвництво Росiйської 

Федерацiї не сприймає захiднi лiберально-демократичнi цiнностi, виступаючи за 

євразiйську цивiлiзацiю, антидемократiю й неоколонiалiзм. Прагнення росiйського 

керiвництва повернути свiт вiд багатополярного стану до бiполярного, реалiзувати 

реваншистськi iмперськi амбiцiї щодо вiдновлення СРСР у новому форматi, а також 

вiдволiкти росiйське населення вiд економiчних негараздiв, дотримання закону та 

свободи слова, фактично iнспiрувало «гiбридну» вiйну проти українського народу 

[144, с. 423]; [154]; [165]; [257, с. 66]; [294, с. 397]. Це рiзновид протистояння, що 

поєднує у собi звичайнi та нестандартнi способи ведення вiйни: класичнi прийоми 

боротьби iз залученням вiйськової технiки, вiйськовослужбовцiв в унiформi; 

нерегулярнi збройнi формування (повстанцi, терористи, партизани); iнформацiйну 

вiйну. Важливою складовою «гiбридного» протистояння є кiбер-вiйна, в рамках якої 

ключову роль вiдiграють електроннi засоби, а не вiйськовi формування та 

озброєння. Вважається, що вона включає дiї однiєї нацiональної держави з 

проникненням у комп’ютернi мережi iншої нацiональної держави для нанесення 

шкоди системам зв’язку. Засоби кiбер-вiйни застосовують не лише для доступу до 

конфiденцiйних даних держави, але й для пропагандистського поширення 

матерiалiв, полiтичного шпигунства i вандалiзму [165]; [254, с. 173–174]. У газетi 

«Дзеркало тижня» В. Горбулiн наводить синонiмiчнi характеристики сучасного 

протистояння України i Росiйської Федерацiї: можуть бути застосованi такi поняття, 

як «неконвенцiйна вiйна» (unconventional warfare), «нерегулярна вiйна» (irregular 

warfare) чи «змiшана вiйна» (compound warfare), або ж спонсорованi державою 

«гiбриднi вiйни» (State-Sponsored Hybrid) [45].   
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Є. Магда слушно зауважив: «Нинiшня гiбридна вiйна Росiї проти України – це 

протистояння мiж двома центрами тяжiння на пострадянському просторi… Україна 

здатна вiдштовхнутися вiд дна i почати пiдйом вгору, тодi як Росiя продовжує 

сподiватися на iмперськi фантомнi уявлення та ядерний арсенал як останнiй 

аргумент Кремля. Окрiм «маленької звитяжної вiйни» для нарощування 

президентського рейтингу В. Путiна, Росiя прагне нейтралiзувати Україну i як 

перешкоду у справi побудови «русского мира» [165, с. 297–298]. 

Услiд за початком «гiбридної» вiйни, внаслiдок захоплення проросiйськими 

органiзацiями адмiнiстративних будiвель, iнфраструктури i проголошення т. зв. 

Донецької та Луганської  народних республiк, легiтимiзованих на референдумах 11 

травня 2014 р., українська влада розпочала АТО, пiд якою прийнято розумiти 

комплекс заходiв, спрямований на попередження, запобiгання та припинення дiй 

терористичних органiзацiй [205, с. 21]. Є. Магда зауважує, що позначення ситуацiї у 

Схiднiй Українi як антитерористичної операцiї не вiдповiдає сутностi подiй в зонi 

конфлiкту. Однак i вiйною її назвати не можна, оскiльки зовнiшнiй агресор 

(Росiйська Федерацiя) не визнає своєї участi у протистояннях на Донбасi. Серед 

численних методiв ведення «гiбридної» вiйни  Росiйська Федерацiя успiшно аплiкує 

наступнi: 

–  «криве дзеркало» – смислова видозмiна фактiв i дискурсiв; 

– «спекуляцiї  на  iсторiї» – педалювання дискусiйних моментiв українсько-

росiйської iсторiї;  

–  «заперечення  очевидного» – перманентна показовiсть начебто вiдсутностi 

агресiї;  

–  «килимове бомбардування дезiнформацiєю» – поширення у суспiльствi 

панiчних настроїв, зневiри; 

–  «показова  миротворчiсть» – позицiювання Росiї як мирно налаштованої та  

не причетної  до  конфлiкту  сторони (а в дiйсностi – чого тiльки вартi так званi 

гуманiтарнi конвої) та iн. [164, с. 5]; [165].  

Нинi в Українi спостерiгаємо негуманнi заходи «гiбридної» вiйни Росiї – 

пiдкупи, шантажi, захоплення державних об’єктiв, органiв мiсцевої влади, 
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проведення терористичних актiв, загнання учасникiв АТО у т. зв. «котли», 

резонанснi акцiї насильства до непокiрних та прояви мародерства.  

Оцiнюючи перебiг та наслiдки росiйської агресiї на сходi України, акцентуємо 

власне на iнформацiйно-пропагандистськiй складовiй конфлiкту, яка руйнує мирнi й 

дружнi стосунки мiж представниками рiзних культур. Прагнучи впливати на процес 

вироблення державної полiтики, особливо в контекстi «гiбридної» вiйни, 

спостерiгаємо активне залучення державою-агресором негуманних заходiв кiбер-

атаки. Щоб протидiяти iнформацiйному впливу, державнi посадовцi повиннi 

виступати медiаторами мiж почутим/побаченим у закордонних медiа-новинах та мiж 

реальною ситуацiєю в зонi бойових дiй. Для заспокоєння населення необхiдно 

регулярно практикувати брифiнги про поточний стан справ, органiзовувати публiчнi 

зустрiчi та реконструювати мiфи, трансльованi загарбницькими ЗМI. Побутує думка, 

що серед нацiональних телеканалiв довiрою користуються 5 телеканал, «1+1», 

Громадське ТБ. У даному контекстi погоджуємося iз висловленням президента 

Академiї Української Преси В. Iванова, який критично оцiнив ситуацiю 

iнформацiйної безпеки України пiд прицiлом росiйських ЗМК. Експерт iз мас-медiа 

пiдкреслив недоцiльнiсть симетричних дiй з української сторони  (калькування 

вчинкiв росiйських ЗМI), акцентуючи на важливостi широкого представлення в 

медiйному полi iнтересiв тих, хто живе на сходi i пiвднi України [244].  Аналогiчну 

позицiю зайняв Є. Магда, стверджуючи, що в умовах загрози знищення державностi 

Україна має дiяти асиметрично i зважено одночасно, не лише демонструючи свiту 

агресивну суть Росiї, але й пiдкреслюючи власну привабливiсть [165, с. 300–301].   

Окрему увагу слiд надати вiйськовослужбовцям i соцiально-комунiкацiйним 

методам взаємодiї мiж ними. Морально-психологiчне забезпечення дiяльностi вiйськ 

потребує детального опрацювання керiвними органами, постiйної працi психологiв, 

компетентного ставлення командирiв вiдповiдних частин. У контекстi даного 

дослiдження акцентуємо увагу на мiжкультурних взаєминах, якi, очевидно, можуть 

мати мiсце всерединi вiйськових формувань, як контрактної служби, так i посеред 

курсантiв, особливо у випадку вимушеної спiвпрацi представникiв рiзних регiонiв, 

статкiв, подеколи й рiзних нацiональностей. Проте, специфiчною формою взаємодiї 
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для вiйськовослужбовцiв є встановленi часовими i просторовими рамками 

службово-бойовi завдання, миротворчi операцiї, мiжнароднi мiсiї та iншi заходи. 

Нетолерантне ставлення нерiдко спостерiгається у внутрiшньо-вiйськових осередках 

у мирний час. У ситуацiях воєнної напруги, терористичних операцiй чи загрози 

особистостi, кожен iз вiйськовослужбовцiв пiддається ризику втрати контролю над 

емоцiями, розгубитися, виявити небажану агресiю та жорстокiсть. Превентивне 

навчання вiйськовозобов’язаних може стати противагою наступальним дiям. 

На це також звертають увагу М. Медвiдь i Я. Павлов, наводячи аргументи на 

користь пiдготовки консультантiв з питань мiжкультурної комунiкацiї та 

удосконалення системи професiйної пiдготовки вiйськових формувань. Вони 

вважають, що для навчань основ комунiкативiстики кандидатiв «для направлення до 

мiсiй, необхiдно залучати фахiвцiв з питань мiжкультурної комунiкацiї по країнах-

учасницях ООН та країнi, в якiй проводиться (проводитиметься) мiжнародна 

миротворча операцiя». Тому в процесi професiйного вiдбору особового складу до 

миротворчого пiдроздiлу вченi рекомендують проводити тестування для визначення 

рiвня толерантностi вiйськовослужбовцiв. На думку психологiв, серед вiдповiдних 

iснуючих методик слiд використовувати такi, як: експрес-питальник «Iндекс 

толерантностi»; питальник для вимiрювання толерантностi; опитування для 

вимiрювання так званої «шкали фашизму» [174, с. 73–77].   

Дослiдження М. Бутирiної ролi стереотипiв у воєнному медiадискурсi 

пiдкреслює, що мiжетнiчнi конфлiкти та воєннi дiї є каталiзаторами мовного 

вираження упереджень i настанов, якi вже iснують у масовiй свiдомостi. Тому 

сьогоднi особливо актуальною є найжахливiша форма комунiкацiї, названа 

тероризмом [24, с. 20].  В мас-медiа виразно поширюються iдеологiя терактiв, 

стереотипи, деструктивнi тлумачення подiй, що  в наш час мають мiсце. Безперечно, 

це чинна ситуацiя на сходi України в зонi антитерористичної операцiї, це актуальна 

трагедiя у Парижi,  датована 13 листопада 2015 р., теракти у Брюсселi 22 березня 

2016 р. та багато iнших подiй, якi не мали б вiдбуватися у сучасному цивiлiзованому 

свiтi, заповненому прагненням до миру, переговорiв i мiжкультурної  взаємодiї у 

всiх її проявах. 
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Соцiально-комунiкацiйнi технологiї мережевих комунiкацiй сприяють 

налагодженню мiжкультурних взаємовiдносин мiж прогресуючим спiвтовариством 

Iнтернет-споживачiв, проте, в той же час, можуть стати пiдґрунтям для 

нетолерантного свiтосприйняття. Будь-який контент Iнтернету, в тому числi й 

дослiджуваний росiйськомовний та україномовний, формує iнформацiйний, 

психологiчний, лiнгвiстичний, соцiальний простiр.  Окремої уваги заслуговують 

осередки iнформацiйного тиску на суспiльно-полiтичне становище. В останнi роки 

все бiльшої популярностi набуває термiн  «мем», у тому числi й серед науковцiв. 

Окрiм надання розширених тлумачень, спостерiгаємо трактування мемiв як засобiв 

iнформацiйно-пропагандистського впливу, медiа-зброї, рекламних трюкiв, 

полiтичних манiпуляцiй тощо. Оксфордський професор, бiолог  Рiчард Докiнз у 

книзi «Егоїстичний ген» (1976 р.) запропонував мемом називати «одиницю передачi 

культурного спадку за аналогiєю з генофондом, яка швидко поширюється й 

популяризується. Це мода на певнi речi, пропагованi каналами зв’язку, це 

установки, якими ми керуємося у виборi того чи iншого предмета... Iдентифiкований 

як психологiчний вiрус, мем, вiд’єднавшись вiд свого творця, еволюцiонує через 

комунiкацiйне поле, стрiмко iнфiкуючи новi групи людей» [296, с. 152–158].   

Посилаючись на концепт Р. Докiнза, Т. Бретта, Т. Савiцька трактує меми як 

«фундаментальнi похiднi одиницi культурної еволюцiї. Вони виступають заразними 

iнформацiйними паттернами, якi виникають паразитично, поступово iнфiкуючи 

людську свiдомiсть i видозмiнюючи їхню поведiнку, змушуючи далi поширювати 

цей паттерн» [237, с. 1–17]. У Р. Докiнза є багато послiдовникiв: С. Блекмор,             

Р. Броудi,  Т. Бретт, А. Менегеттi, Д. Рашкофф. В Українi питання мемiв та їхнього 

функцiонування висвiтлюють С. Даниленко, А. Скалозуб, якi вважають меми 

чинниками формування громадської думки; О. Комар розглядає їх в аспектi 

емерджентного пiдходу; К. Соколова як засоби комунiкацiї в Iнтернет-середовищi 

[296, с. 152–158].  

Найпоширенiшим є вседоступне трактування Iнтернет-мему як явища 

спонтанного розповсюдження певної iнформацiї чи фрази, часто беззмiстовної та 

алогiчної, всiма можливими способами мережевих комунiкацiй: електронною 
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поштою, у месенджерах, форумах, блогах тощо. Причому йдеться саме про таку 

iнформацiю, яка залишає вiдбиток у пам’ятi користувачiв Всесвiтньої мережi i 

залишає їх небайдужими до неї [259]. Iнтернет-меми мають рiзний характер впливу: 

розважальний, провокацiйний або зловмисний. Вони є своєрiдними культурними 

мiтками, що вiдображають поляризацiю мiж групами «свiй-чужий», або виконують 

певну символiчну функцiю та впливають на соцiальнi установки i поведiнку. Меми 

можуть поширюватися горизонтально (мiж представниками одного поколiння) i 

вертикально (вiд поколiння до поколiння) [38, с. 154]. Вони мають  також розмаїтi 

форми прояву: вiд фрази та картини, до медiафайлiв, пiсень, персонажiв, подiй 

тощо. До популярних он-лайнових ресурсiв вiдносимо: Meme Generator, Quick 

Meme, Reddit, та сайти: http://demotivators.to/ та  http://1001mem.ru/. Створенi меми 

поширюються вiдомими соцiальними мережами типу Facebook, Twitter, Вконтакте. 

Згiдно з висловлюванням Т. Савiцької, суб’єкт, який користується певним мемом, 

сигналiзує про власну приналежнiсть до деякої вiртуальної групи, що займає нiшу в 

кiбер-просторi, та хизується цим, реплiкуючи даний мем [237, с. 1–17].  

Частина громадян сучасної Росiї пiдтримує прагнення авторитарного 

президента щодо збирання всiх «росiйських» земель i визнання країн Заходу 

ворогуючими сторонами. Звiдси виникає неологiзм  – «неоцаризм» – полiтичне 

клiше, що позначає стиль правлiння президента Росiйської Федерацiї В. Путiна. 

Маргiналiзованi росiяни, якi легко пiддаються публiчнiй риторицi президента, що 

пропагує повагу до радянського минулого, отримали назву «путiнофiли» [10, с. 327]; 

[78, с. 327–328]; [226, с. 326–327]; [290, с. 256–257]; [300]. Одним iз яскравих 

прикладiв популярних Iнтернет-мемiв є карикатури, фотожаби i демотиватори, 

присвяченi прагненню путiнофiлiв визнати В. Путiна царем, «вождем нацiї». 

Всеохоплюючою iдеологiєю путiнської доби проявляється так званий 

«нашизм», що характеризується суспiльним подiлом людей на «наших» i «не 

наших». Метою нашизму є утримання влади у країнi в кризовий перiод, шляхом 

iмiтацiї пiдтримки населенням антидержавних засобiв управлiння суспiльством [119, 

с. 454]. Окрiм новiтнього полiтичного термiну «нашизм», актуальною є 

характеристика росiйської державницької квазi-iдеологiї як «рашизму» [120, с. 456]. 
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Доказами чого є агресiя Росiї вiдносно Грузiї в 2008 р., а згодом – анексiя 

Автономної Республiки Крим i збройнi протистояння у зонi антитерористичної 

операцiї у схiдних областях України з квiтня 2014 р. 

Критичний аналiз новин та аналiтико-полiтичних передач популярних 

росiйських телеканалiв «Россия 24», «НТВ», «РТР Планета», «Первый канал» 

дозволяє резюмувати, що кремлiвська пропаганда не має меж i для кожної цiльової 

аудиторiї транслює необхiдну саме їй правду. Так, для жителiв Росiї ЗМI 

компонують матерiал, що свiдчить про нiби-то громадянську вiйну в Українi, 

порушення мовних прав та демократичних свобод росiян у цiй країнi. Демонстрацiя 

засобами масової комунiкацiї Росiйської Федерацiї на мiжнародних зiбраннях 

цiлком миролюбивих настроїв i вiдмова вiд власних провин у «гiбриднiй» вiйнi, 

заслуговує окремої уваги. Показуючи ж новини на незаконно захоплених територiях 

України, росiйськi пропагандисти продовжують дестабiлiзувати взаємовiдносини 

мiж сепаратистами та українськими вiйськовозобов’язаними, якi захищають свою 

державу вiд зовнiшнього агресора. Якщо вiрити росiйському баченню проблеми, то 

на сходi України воюють не їхнi найманцi, а невiдомi «зеленi чоловiчки», якi є 

чимось середнiм мiж солдатами й терористами: невiдомо, хто вони i хто ними 

командує [225, с. 36–42]; [300]. Однак прискiпливе ставлення до побаченого i 

постiйне розкриття всеросiйських махiнацiй українськими тележурналiстами 

дозволяє глядачу розiбратися, хто ж насправдi є агресором. Розумiючи це, начебто 

не росiйськi вiйськовозобов’язанi, а невiдомi «зеленi чоловiчки», повiдключали 

державнi мас-медiа на окупованих територiях, а замiсть них транслюють лише 

проросiйськi та росiйськi телеканали.  

Назвемо декiлька зразкiв сучасних Iнтернет-мемiв, що детально 

характеризують українсько-росiйськi вiдносини, починаючи з 2013 р. Наприклад, 

росiйськi радiостанцiї постiйно звинувачують українську владу у трактуваннi 

сучасних вiдносин «братнiх» народiв як вiйни. С. Апетьян в iнтерв’ю зазначив, що 

починаючи з 14 червня 2014 р. українцi вживають словосполучення «росiйсько-

українська вiйна» як мем, описуючи теперiшню ситуацiю на Донбасi. Вiн 

пiдсумовує, що навмисне i безпiдставно одразу декiлька Iнтернет-користувачiв 
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почали рекламувати дану оцiнку як психологiчну пропаганду «диванних вiйськ» [8]. 

З одного боку, така поведiнка українцiв сприймалася як дестабiлiзуючий фактор 

мiждержавних вiдносин, але реальна ситуацiя на сходi України пiдтвердила 

наявнiсть мiжкультурних проблем мiж двома народами.  

Частиною соцiокультурного дискурсу є також телебачення, яке здебiльшого 

пiдвладне певним комерцiйним структурам. Олiгархiчнi клани, органи державної 

влади i управлiння, локальнi представники правлячих елiт мають змогу, за 

посередництвом засобiв масової iнформацiї, доносити до споживача кiнцевий 

продукт, насичений свiтоглядними i поведiнковими стимулами. Аналогiчно 

вiдбувається iз стереотипами та упередженнями – за бажання, соцiально-

комунiкацiйнi джерела можуть їх знiвелювати, а можуть i продовжити тиражування 

у медiасередовищi, поглиблюючи проблематичне ставлення соцiальних мас до 

iнакшостей. 

Для прикладу, транслюючи спотворену iнформацiю, яка базується на 

сфабрикованому вiдеорядi й ксенофобних текстах, пiдконтрольний кремлiвському 

уряду телематерiал породжує ненависть мiж народами. Тележурналiст Д. Кiсєльов i 

його колеги з росiйських засобiв масової комунiкацiї формують у глядачiв/слухачiв 

стереотип меншовартостi українського народу, активне зневажання європейських 

норм i цiнностей, показуючи в ЗМI жахiтливi кадри про злочини українцiв проти 

росiйськомовного населення. Таким чином, iнформацiйну пропаганду Росiйської 

Федерацiї в Українi неофiцiйно прийнято називати «Кiсєльовщиною» [255, с. 446].   

Кремлiвська пропаганда зумовила виокремлення нового мему «чё там у 

хохлов?», що окрiм нетолерантного ставлення до українцiв, демонструє також 

надмiрну зацiкавленiсть станом справ в Українi, причому власнi труднощi росiян 

цiкавлять менше, хоча й мають мiсце: пожежа на Забайкаллi та Хакасiї, економiчна 

криза, падiння цiни на нафту, соцiальна нестабiльнiсть, повенi та iн. Економiчнi 

санкцiї, впровадженi Заходом пiсля анексiї Криму i розпалювання росiйським 

керiвництвом конфлiкту на Донбасi завдали серйозного удару по економiцi 

Росiйської Федерацiї. Все ж, спостереження за результатами дiяльностi ЗМI 
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росiйських каналiв доводить, що основний час в новинах присвячується здебiльшого 

Українi, ДНР, ЛНР («А чё там у хохлов?») [165, с. 296]; [310].   

У вiдповiдь на iнформацiйну вiйну Росiйської Федерацiї проти України в 

2014–2015 рр., була створена он-лайн «армiя» українських добровольцiв-блогерiв, 

що отримала назву «Iнтернет-вiйська», сформована Мiнiстерством iнформацiї 

України [172].  Метою дiяльностi подiбних «вiйськ» є – розвiнчати дезiнформацiю у 

росiйських засобах масової комунiкацiї та сприяти поширенню проукраїнських 

поглядiв у мережi. 

Наступним Iнтернет-мемом, що iронiзує ставлення росiян до публiчних осiб, 

якi намагаються пiдтримати мирне мiжкультурне спiвiснування колишнiх братнiх 

народiв, є тавро «друзi хунти», що характеризує так званих «зрадникiв країни» i 

критикiв Кремля [172]. Воно стосується росiйських громадських дiячiв, таких, як 

спiвак А. Макаревич, телеведуча К. Собчак, акторка Л. Ахеджакової, якi критикують 

анексiю Криму i полiтику Росiйської Федерацiї щодо України.    

Український фiлолог О. Стукало пише, що «рiзноманiтнi метафори на 

позначення ворога є необхiдними компонентами будь-якого збройного конфлiкту, 

наприклад – поєднання слiв «бандерiвець» i «бандарлог» (мавпячий народ у творах 

Р. Кiплiнга) для позначення українських нацiоналiстiв. За припущеннями деяких 

проросiйських користувачiв iнтернету, по-справжньому образити «бандерiвцiв» 

можна, якщо навмисно вимовляти його як «бендерiвцi» – через букву «е» [107].   

Iнтернет-меми, якi нещадно поширюються пiсля чергових нетипових помилок 

i промахiв росiйськомовних засобiв масової комунiкацiї, доводять нищiвне 

зневажання основних принципiв мiжкультурного спiвробiтництва. Намагання 

керiвництва Росiї принизити українську нацiю, в тому числi iз застосуванням 

воєнних засобiв, iнколи переходить межi дозволеного i гранi розумностi. Йдеться 

про меми «жидобандерiвець», «афробандерiвець», «толераст» та iн. Так, алогiчним 

видається жаргонiзм «афробандерiвець», що виник пiсля появи африканського 

юнака (у футболцi iз українською символiкою – прапором i тризубом) на задньому 

планi сюжету «Першого каналу» росiйського телебачення з Парижу у серпнi 2014 р. 

Даний мем набув поширення в Iнтернетi внаслiдок подальшого поширення 
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росiйською пропагандою мiфу про американських темношкiрих найманцiв, якi 

начебто приїхали воювати в Україну. Термiн «афробандерiвець» пiдтверджує 

абсурднiсть мiфiв, створених пiд час «гiбридної» вiйни [53, с. 434]. Не особливо 

сприяв налагодженню мiжкультурної поваги мем «жидобандерiвець» [54, с. 441–

442], який означав манiпулятивно-пропагандистський концепт росiйських ЗМI, 

пов’язаний iз нетолерантним ставленням до єврейського народу. Отже, 

мiжкультурнi комунiкацiї iз представниками нацiональних меншин по всьому свiту 

зазнали серйозних змiн i замiсть побутуючої поваги, євреї за походженням з 

недовiрою ставитимуться до прибiчникiв правлiння Росiйської Федерацiї. 

Аналогiчно, iнтолерантним є Iнтернет-мем «толераст», як жаргонний спосiб 

приниження чесноти терпимостi росiйськими ЗМI [32, с. 460–461].    

Прикладами дегуманiзацiї противника вважаємо також меми «укроп», 

«колоради», «ватник», якi  словесно знецiнюють ворога до рiвня комахи чи рослини, 

предмету iнтер’єру та iнших [172]. Зазначимо, що «укропами» росiяни називають 

прозахiдних українцiв. У вiдповiдь росiянам i проросiйськи налаштованим 

мешканцям України, прозахiднi українцi почали вживати мем «ватник», що 

позначає патрiотично налаштованих, не надто освiчених прибiчникiв кремлiвської 

полiтики. Отже, в осередках воєнних дiй, у критичних ситуацiях на мiжнароднiй 

полiтичнiй аренi iнколи буває недостатньо озброєних перемог чи дипломатичних 

домовленостей. Передумовою мирного вирiшення конфлiктних ситуацiй є також 

досягнення мiжкультурного порозумiння, руйнування стереотипних моделей 

поведiнки серед суспiльних прошаркiв.  

Вищенаведенi факти пiдтверджують: iнтернацiоналiзацiя економiчного, 

полiтичного та культурного життя, яка сприяла глобалiзацiї мiжнародних вiдносин 

та зростанню взаємозалежностi їх суб’єктiв, породила низку проблем. Так, значним 

стратегiчним нацiональним ресурсом є iнформацiйний простiр, що включає 

передачу даних, мережеву iнфраструктуру та iнформацiйнi технологiї. Оскiльки 

розвитку українського iнформацiйного простору придiлялося недостатньо уваги, у 

свiдомостi населення, особливо на заходi та сходi України, завжди iснували 

розбiжностi у трактуваннi етнополiтичних та культурних подiй. Володiючи 
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знаннями, що найефективнiшим засобом iдеологiчного впливу є ЗМI, керiвництво 

Росiйської Федерацiї успiшно використало iнформацiйну пропаганду для 

дестабiлiзацiї взаємин в Українi.  

Унаслiдок шовiнiстської полiтики, проявiв фашистської диктатури, 

нацiоналiзму, соцiального консерватизму, домiнування держави над ЗМI, а також 

«керованої демократiї» у путiнськiй Росiї, вiдбувається тиск на пострадянськi країни 

з метою спонукання їх до тiсної iнтеграцiї, апофеозом чого стали анексiя Криму i 

розв’язання «гiбридної» вiйни на Донбасi з 2014 р. Окрiм класичних прийомiв 

боротьби, збройних атак i терористичних нападiв на сходi України, широко 

застосовуються засоби iнформацiйно-психологiчної та кiбер-вiйни. Це 

пiдтверджується даними, що розкривають технологiчнi способи «промивки мiзкiв», 

мас-медiйнi передумови  створення та функцiонування всеохопного контролю над 

громадською свiдомiстю, технологiї iнформацiйного охоплення. З-помiж iнших, на 

мiжкультурнi вiдносини впливають сучаснi Iнтернет-меми, як одиницi культурної 

iнформацiї, що мiстять певнi формулювання, якi впливають на прийняття рiшення у 

споживачiв всесвiтньої мережi. За походженням, меми мають численнi вихiднi данi 

– вiд мистецьких творiв, кадрiв мультиплiкацiї, до гарячих новин у ЗМI та влучних 

коментарiв блогерiв тощо. У тривалому воєнному конфлiктi українцiв та росiян 

помiтними i швидко поширюваними соцiально-комунiкацiйними технологiями є 

Iнтернет-меми, якi дестабiлiзуюче впливають на толерантне взаємне сприйняття 

народiв. Серед найпопулярнiших з них виокремлюємо: «жидобандерiвець», 

«афробандерiвець», «толераст», «ватник», «укроп», «нашизм», «рашизм», 

«путiнократiя»  та багато iнших.  

 

Висновки до другого роздiлу 
 

Територiальнi громади, як самостiйнi адмiнiстративно-територiальнi одиницi, 

можуть i повиннi регулювати соцiально-економiчнi та полiтичнi проблеми на 

локальному рiвнi. Надiленi правовими повноваженнями, такi стiйкi у часi колективи 

мають владу на мунiципальному рiвнi i саме в їхнiх руках є виокремлення 
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недопрацювань, а також – внесення пропозицiй мiськiй чи сiльськiй радi для 

покращення життя мешканцiв. Дисертантка узагальнила дiяльнiсть представникiв 

територiальних самоорганiзацiй громадян у сферi налагодження соцiально-

комунiкацiйних взаємин на рiвнi iнокультурної спiвпрацi, внесла пропозицiї щодо 

налагодження полiкультурного виховання у соцiальному просторi. Пiдкреслила 

важливiсть мiжкультурної освiти, яка має забезпечувати розумiння пiдстав 

культурної iнтеграцiї, положень договорiв про спiвпрацю, угод помiж мiстами-

побратимами, закономiрностей вияву iнтегруючої дiяльностi представникiв 

культурної, iмiджевої та громадської дипломатiї. Пiдтримуючи iдеї 

полiкультурностi, державнi та громадськi iнституцiї можуть створювати фаховi 

методичнi об’єднання, налагоджувати мiжнароднi молодiжнi обмiни, засновувати 

шкiльнi євроклуби серед освiтнiх закладiв, залучати до спiвпрацi неурядовi 

органiзацiї, профспiлки,  об’єднання науковцiв тощо. 

Доведено, що Львiвська область, як прикордонна територiя, є прикладом 

транскордонної спiвпрацi з польськими Пiдкарпатським i Люблiнським 

воєводствами, створення мiжнародних пунктiв пропуску. Наголошено, що цiльовими 

суб’єктами внутрiшньої полiтики Львiвської мiської ради є працiвники 

мунiципальних структур, активнi мешканцi мiста, перспективнi молодi фахiвцi. 

Вiдповiдно, ЛМР застосовує мутацiйнi соцiально-комунiкацiйнi технологiї для 

опрацювання поточних i стратегiчних проблем львiв’ян шляхом: спiвпрацi iз 

засобами масової комунiкацiї, поширення соцiальної реклами, вивчення громадської 

думки завдяки телефонними опитуванням мешканцiв i фокус-груп, практикування 

чатiв iз посадовими особами  тощо.  

Водночас охарактеризовано дiяльнiсть центральних органiв влади  України та 

мiсцевого самоврядування Львова, Києва та Луцька у свiтлi соцiально-

комунiкацiйної взаємодiї з мешканцями територiальних громад та з iноземними 

партнерами. Зазначено, що стратегiчне спiвробiтництво українських мiст на 

мiжкультурному тлi супроводжується модернiзованими технологiями – 

iнформацiйно-манiпулятивними, рекламними, технологiями електронних мереж та 

iншими кодифiкованими методами управлiння громадською думкою. Крiм того, 
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дисертантка ознайомилася iз вiтчизняними науковими узагальненнями, що 

виокремлюють дiяльнiсть мiст-супутникiв Києва в середовищi медiа-структур. Тому 

надається порiвняльна характеристика розвитку столичної та львiвської агломерацiї, 

потенцiали яких визнано не сповна реалiзованими. На противагу цьому, авторка 

пiдкреслює високотехнологiчний розвиток спiвпрацi Львiвщини з мiстами-

побратимами та iнокультурними мiстами-партнерами.  

Введенi у науковий обiг документи вiддiлу закордонної спiвпрацi Львiвської 

мiської ради наочно демонструють шляхи здiйснення мiжнародної культурної 

полiтики. Проаналiзованi угоди та договори вiд 1991 р. демонструють мiста-

побратими Львова як учасникiв системи соцiальних комунiкацiй, узагальнюють 

методи їх взаємодiї. Львiвська мунiципальна влада багатопрофiльно спiвпрацює iз 

мiстами-побратимами Польської Республiки, Росiйської Федерацiї, Угорщини, чим 

забезпечує функцiонування культурної полiтики, формує нацiональну та свiтову 

громадську думку, вiдроджує iсторичну/культурну пам’ять народу. 

У ходi пiдготовки роботи зауважено також деструктивну роль окремих 

праворадикальних полiтичних сил Львова, якi намагалися дестабiлiзувати 

українсько-польськi вiдносини i активно втручалися у пам’ятко-охоронну дiяльнiсть 

мiсцевої влади (блокували вiдновлення польського вiйського меморiалу на 

Личакiвському цвинтарi у Львовi тощо). Не завжди виваженими також були заходи 

представникiв т. зв.  «кресав’яцьких» товариств у Польськiй Республiцi, зокрема у 

Вроцлавi та Перемишлi, куди переселилося чимало галицьких полякiв пiсля Другої 

свiтової вiйни.  

Участь дисертантки у мiжнародному проектi Британської Ради «Навiгатори 

мiж культурами» пiдтверджує ефективнiсть застосування мутацiйної соцiально-

комунiкацiйної технологiї мозкової атаки при аналiзi проблем мiжкультурної 

спiвпрацi. Цiннiсть проведення мозкового штурму полягає у виявленнi поточних 

моментiв взаємодiї i в можливостi появи ланцюгової реакцiї внаслiдок об’єднання 

декiлькох пропозицiй в одну. Як показує досвiд, описаний метод аналiзу сприяє 

покращенню стану мiжкультурних зв’язкiв i представляє новiтнi способи взаємодiї 

мiж iноземними представницькими структурами. Окрiм таких, необхiдно 
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дотримуватися вже традицiйних комунiкацiйних компонентiв: телеконференцiйного 

зв’язку, передачi факсимiльної iнформацiї, цифрових локальних, глобальних та 

регiональних мереж тощо.   

Сучасна експансiонiстська полiтика Росiйської Федерацiї дестабiлiзувала 

iнтеркультурну комунiкацiю мiж українцями i росiянами шляхом використання 

iнформацiйної пропаганди/контрпропаганди. Пiд час «гiбридної» вiйни Росiйської 

Федерацiї проти України в 2014–2016 рр., насамперед у зонi проведення АТО, 

спостерiгається суперечливий iнформацiйно-комунiкацiйний вплив на соцiум. 

Ступiнь манiпулювання громадською думкою з подальшим реплiкуванням iдей у 

суспiльствi дедалi зростає i минає всi етичнi заборони. Натиск засобiв масової 

iнформацiї Росiї на українського та росiйського глядача/слухача опосередковано 

впливає на мiжкультурнi взаємини сусiднiх держав, сфера яких фактично звузилася 

до мiжособистiсних контактiв. «Гiбридна» вiйна не лише сприяла руйнуванню 

комунiкацiйної iнфраструктури, але й нав’язуванню населенню окупованих 

територiй Донбасу та Криму росiйського iмперського дискурсу. 

Пiдсумовуючи наведенi вище факти, актуальними засобами полiтико-

технологiчного впливу на мiжкультурну комунiкацiю, в рамках «гiбридної» вiйни, 

називаємо меми, Iнтернет-меми. Прикладами актуальних мемiв, що мають на метi 

манiпулювання громадською думкою з подальшим реплiкуванням iдей у 

суспiльствi, iнколи є такi, що минають етичнi заборони: «жидобандерiвець», 

«афробандерiвець», «толераст», «ватник», «укроп», «нашизм», «рашизм» тощо. 

Запобiгти подальшому руйнуванню України як держави допоможуть заходи, що 

мають скеровуватися на нейтралiзацiю фейкових комунiкацiйних образiв у 

мiжкультурному соцiально-iнформацiйному середовищi, посилення етичної та, 

особливо, правової складової соцiально-комунiкацiйних технологiй. Дiяльнiсть 

Збройних сил України потребує якнайшвидшого впровадження спецiалiзованих PR-

технологiй, реорганiзацiї дiяльностi їх служб, насамперед через посилення зв’язкiв iз 

громадськiстю. Бажаними є також регулярнi превентивнi навчання 

вiйськовослужбовцiв з метою формування їх компетентностi у стресових ситуацiях, 
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зберiгання толеранцiї до населення окупованих територiй, яке має  рiзний ступiнь 

полiтичної культури, вiдмiнну iсторичну пам’ять.  

 

Частину наукових результатiв другого роздiлу попередньо апробовано у 

працях на такi теми: 

1. Музика О. А. Деякi iнституцiйно-процедурнi аспекти функцiонування 

мiжкультурної комунiкацiї (на прикладi мiста Львова) / О. А. Музика // 

Слов’янський вiсн.: зб. наук. праць. Серiя «Iсторичнi та полiтичнi науки». –– 

Рiвненський iнститут слов’янознавства Київського славiстичного унiверситету. –– 

Рiвне, РIС КСУ, 2011. –– С. 220–224 [184].   

2. Музика О. А. Мiжiнституцiйна взаємодiя органiв мiсцевого 

самоврядування та громадських органiзацiй у сферi мiжкультурної комунiкацiї ( на 

прикладi мiста Львова) / О. А. Музика // Вiсн. Державної академiї керiвних кадрiв 

культури i мистецтв : наук. журн. –– К.: Мiленiум, 2012. –– № 1. –– С. 231–235 [186]. 

3. Музика О. А. Освiта як чинник гармонiзацiї мiжкультурної комунiкацiї: 

iнституцiйно-процедурнi аспекти / О. А. Музика // Український наук. журн. «Освiта 

регiону» : Полiтологiя. Психологiя. Комунiкацiї. –– К.: Унiверситет «Україна», 2013. 

–– № 1 (31). –– С. 106–110 [187]. 

4. Музика О. А. Спiвпраця з мiстами-побратимами Польської Республiки 

як елемент культурної полiтики Львiвської мiської ради / О. А. Музика // Зб. мат-лiв 

IV мiжн. наук.-практ. конф. «Проблеми конструкцiї i розвитку форм самоорганiзацiї 

людських спiльнот». –– Лондон; Київ, 21–28 квiтня 2011 р. –– С. 5–6 [188]. 

5. Музыка О. А. Мозговая атака как метод анализа проблем крос-

культурного взаимодействия / О. А. Музыка // Ежемесячный научн. журн. 

«Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». –– Москва, 2013. –– № 

03 (50). –– С. 332–336 [190]. 
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РОЗДIЛ 3 

СОЦIАЛЬНО-КОМУНIКАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ МIЖКУЛЬТУРНОЇ 

ВЗАЄМОДIЇ IНСТИТУТIВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПIЛЬСТВА  

(НА ПРИКЛАДI ЛЬВОВА) 

 

3.1. Участь громадських органiзацiй мiста у реалiзацiї соцiокультурних 

технологiчних програм 

 

Iнституцiйна взаємодiя у сферi мiжкультурної комунiкацiї здiйснюється 

заради захисту людської гiдностi, добробуту iноземцiв i нетрадицiйних меншин 

серед громадян. У даному роздiлi дисертацiї проаналiзовано дiяльнiсть iнститутiв 

громадянського суспiльства, що призводить до поширення iдей полiкультурностi в 

соцiумi. До них авторка зарахувала такi представництва мiста: громадськi 

органiзацiї, неурядовi та неприбутковi органiзацiї; нацiонально-культурнi 

товариства i дiаспорнi утворення; недержавнi ЗМI; бiблiотечнi установи. Реалiзацiя 

соцiокультурних технологiчних програм України потребує державної пiдтримки на 

рiвнi полiтичних рiшень, ефективного мiжкультурного дiалогу, законодавчого 

забезпечення спрямованого впливу владних структур на усвiдомлення суспiльством 

нових можливостей життєдiяльностi. Серед нових чинникiв спiвробiтництва держав 

видiляють: полiкультурнiсть, культурну самобутнiсть, мiжкультурний дiалог, 

культурний iмперiалiзм i колонiзацiю [146].   

Ґрунтовним елементом соцiально-комунiкацiйної полiтики мiста є культурна 

дiяльнiсть. Чiтка характеристика орiєнтирiв, визначення концепцiї культурного 

розвитку сприятимуть покращенню iнституцiйної взаємодiї. Однак формування, 

впровадження та удосконалення культурної полiтики тiсно пов’язане з рiвнем 

забезпечення iнших складових (освiти, охорони здоров’я, соцiального захисту, 

фiнансування, економiчної ефективностi, ролi державного i недержавного секторiв, 

прiоритетiв правлячої верхiвки). У зв’язку з цим, дослiдники виокремлюють такi 

типи комунiкацiй: «влада–населення», «населення–населення». Водночас                  
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Г. Почепцов наголошує на необхiдностi i актуальностi iснування третього типу 

комунiкацiї «населення–влада», за якої активнi громадяни мають змогу впливати на 

рiшення i дiяльнiсть провладних структур. Окрему увагу вчений придiлив 

громадським органiзацiям, якi сприяють виявленню, артикуляцiї, агрегацiї, 

систематизацiї та представленню iнститутам влади важливих запитiв громадян [44, 

с. 41]. Тому розкриття понять мiжiнституцiйної взаємодiї, мiжкультурної 

комунiкацiї та дослiдження прикладних аспектiв дiяльностi iнститутiв державної 

влади Львова у сферi культурної iнтеграцiї є нагальною потребою мiста, як 

претендента на майбутнiй  титул «Європейської столицi культури» [158].    

Модернiзацiя дiяльностi iнститутiв державної влади, тiсна спiвпраця органiв 

мiсцевого самоврядування та громадських органiзацiй можуть видозмiнити будь-яку 

сферу суспiльного буття, у тому числi й культурну полiтику мiста. Як показує досвiд 

захiдних держав, «саме громадський контроль є одним iз головних механiзмiв 

забезпечення прозоростi iнституту влади» [23, с. 83]. Причини провалiв 

iнституцiйних реформ в Українi кореняться у нерозумiннi реформаторами самих 

основ державного управлiння та ринкової економiки [23, с. 79], як слушно зауважив 

Л. Бунецький. Всебiчна участь громадян у соцiальних проектах i громадських 

органiзацiях сприяла появi системи цiнностей, формуванню еталонiв суспiльно- 

полiтичного життя, визначала перспективи дiяльностi культурних iнституцiй. 

Залучення рiзних верств населення, груп та окремих iндивiдiв до здiйснення 

мiжкультурної взаємодiї визначало та iнколи стабiлiзувало поведiнку класiв, 

соцiальних груп i створювало етнокультурне пiдґрунтя для державно-полiтичної 

системи.  

Полiконфесiйний i мультикультурний Львiв теж потребує вдосконалення не 

лише iдеологiчних цiнностей та економiчної основи, але й створення юридичного 

пiдґрунтя для iснування благодiйних органiзацiй, втiлення новiтнiх маркетингових 

комунiкацiй в управлiння етнокультурними проблемами, пiдготовку кадрiв у галузi 

прикладних соцiально-комунiкацiйних технологiй, а також впровадження нових 

професiйних стандартiв щодо пiдготовки кадрiв. Новацiї зарубiжного досвiду у 

культурнiй сферi мiста дiстали застосування через створення лiдерських шкiл, 
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центрiв розвитку науки, зростання кiлькостi громадських органiзацiй та компанiй, 

якi займаються мiжнародною спiвпрацею, поширюють багату iнонацiональну 

культуру Львова та прикордонного Карпатського регiону. Своєю чергою, зазначенi 

органiзацiї сприяють реалiзацiї власного потенцiалу шляхом: обмiну культурно-

iсторичними надбаннями та освiтнiми проектами; втiлення незалежного мислення, 

вiдкритостi, чесностi й толерантностi у взаєминах. Водночас, посилюється роль 

мiгрантiв та представникiв соцiальних меншин у життi країни, зокрема її  захiдного 

регiону, куди переселилися тисячi родин з Донбасу та Криму.  

Кардинальнi трансформацiї вiдбулися також у культурно-мистецькiй сферi. 

Пiсля 1991 р. Українi загалом вдалося усунути iдеологiчнi перешкоди, що заважали 

мистецтву вiльно розвиватися. Основний поштовх до змiн дали новi принципи 

державної полiтики в галузi культури, якi фактично передбачали необхiднiсть 

подолання замкнутостi та настороженостi окремо взятих громадян, етнофобiю та 

нацiональний егоїзм. Адже перш нiж здiйснювати мiжкультурну комунiкацiю, 

необхiдно пiзнати особливостi партнера, а також уникати  нетолерантних дiй, якi 

iнколи набувають загрозливих проявiв (йдеться про фашизм, шовiнiзм, расизм 

тощо). Ознайомлення з офiцiйними документами Ради Європи, зокрема 

«Мiжкультурний та мiжрелiгiйний дiалог», «Європейська культурна конвенцiя» 

(«Intercultural and interreligious dialogue, European cultural convention») [316], 

пiдтвердило необхiднiсть здiйснення професiйної взаємодiї мiст шляхом: 

культурних обмiнiв (за пiдтримки мiжнародних фондiв), участi у заходах, 

конкурсах, фестивалях, комерцiйних проектах; органiзацiї гастролей митцiв за 

кордоном, виступiв виїзних театрiв; днiв, мiсяцiв чи рокiв культури певного 

територiального округу. Ефективною є реалiзацiя соцiально-технологiчних програм 

при залученнi фахiвцiв, органiв державної влади, мiсцевих громад у межах 

традицiйних утворень, на зразок «мiста-побратими», «транскордонне 

спiвробiтництво» тощо. Успiх заходiв нерiдко визначає дiєва участь та взаємодiя з 

громадськими органiзацiями, що регламентується рiзними конкурсними програмами 

пiдтримки. Окрiм органiзацiйної та iнформацiйної пiдтримки, ГО регулярно 
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отримують фiнансову пiдтримку української та закордонної влади, мiжнародних 

грантодавцiв [284].  

28 квiтня 2009 р. на основi експертних дослiджень, Рада з питань туризму та 

курортiв у спiвпрацi з Державною службою туризму та курортiв України, 

охарактеризувала Львiв як «Культурну столицю українського туризму» [31]. 

Основними пiдставами такого досягнення стало щорiчне проведення понад ста 

фестивалiв, дiяльнiсть 60 музеїв, понад ста храмiв рiзних конфесiй та велика 

зацiкавленiсть Львовом iз боку українських та зарубiжних туристiв. Свята мiста та 

окремих вулиць (наприклад, Вiрменської та Староєврейської), кави, шоколаду, 

пампуха, батяра, етнографiчнi фестивалi «Етновир» та «Лiто в мiстi», мiжнародний 

театральний фестиваль «Золотий лев» вже стали традицiйними для мешканцiв i 

гостей мiста. Порiвнюючи щорiчну кiлькiсть вiдвiдувачiв Львова, назвемо приблизнi 

цифри: 0,7 млн осiб у 2007 р., 0,8 млн у 2008 р., 0,7 млн у 2009 р., 0,9 млн у 2010 р., 1 

млн у 2011 р., 1,4 млн у 2012 р., 1,7 млн у 2013 р., а у 2014 р. – 1,7 млн осiб [93]. Як 

бачимо, лише за 2009–2010 рр. потiк подорожуючих у мiсто збiльшився на 40% i 

нинi наближається до 2 млн осiб щорiчно. Для порiвняння, за даними Головного 

управлiння статистики Києва, починаючи з 2007 р. столиця щорiчно приймає 

близько 1,8 млн туристiв. У 2013 р. Київ вiдвiдали рекорднi 2,4 млн осiб, у 2014 р. – 

1,8 млн людей, майже на чверть менше, нiж роком ранiше [274]. 

Не можливо не звернути увагу на взаємозалежнiсть потоку туристiв вiд 

внутрiшньо-полiтичної ситуацiї в Українi. Так, фiнансовi труднощi та росiйська 

агресiя спричинили вiдтiк подорожуючих. Начальник управлiння туризму 

Львiвської мiської ради Г. Малець запевнила, що кiлькiсть польських гостей 

практично нульова, що i росiйських туристiв майже не видно у Львовi. Проте  

вихiдними, а особливо на свята до мiста приїжджає багато киян. Окрiм столичних 

гостей, у Львiв їдуть вiзитери з Одеси, Днiпропетровська, Харкова [273].  . 

Регулярнi культурнi та мистецькi заходи Львова приваблюють туристiв дедалi 

частiше. Для прикладу, 11 листопада 2007 р. у Центрi мiської iсторiї Центрально-

Схiдної Європи в межах IV Мiжнародного молодiжного фестивалю аматорського 

театрального мистецтва «Драбина» вiдбувся круглий стiл, присвячений «Анiмацiї 



112 
 

культури в просторi мiста: аматорський та вуличний театри європейських мiст». До 

обговорення долучилися учасники та гостi фестивалю з Великої Британiї, Польської 

Республiки, Чехiї, представники театрального оточення Львова, Києва, Одеси, 

Харкова, Рiвного, Iвано-Франкiвська, Луцька, Чернiгова [293]. Важливим прикладом 

тiсних iнтеркультурних зв’язкiв є вiдносини Львова iз польськими мiстами – окрiм 

офiцiйної мiжiнституцiйної спiвпрацi керiвництва, слiд згадати дiяльнiсть 

культурних центрiв та громадських органiзацiй. Два десятилiття iснує традицiя 

проведення Днiв Львова у Краковi та Днiв Кракова у Львовi, оскiльки iсторично цi 

мiста єднають тiснi полiтичнi, економiчнi та культурнi зв’язки. Взаємно 

демонструючи культурнi надбання мiст-побратимiв, вiдбувається яскравий приклад 

здiйснення мiжкультурної комунiкацiї  на макрорiвнi [348]. Прогресивним 

комунiкацiйним заходом є проект пiд назвою «2 Днi Америки у Львовi» (25-29 

травня 2016 р.), днi музеїв, органiзованi завдяки соцiокультурним стратегiям.   

Дедалi бiльше можливостей для захисту власних iнтересiв та представлення 

вимог i пропозицiй отримує громадська думка, як сукупнiсть поглядiв жителiв 

сумiжної територiї. Iндивiдуальнi думки спроможнi видiлити основнi проблеми i 

здiйснити вплив на мiсцевi ради для прийняття подальших рiшень на користь 

суспiльству. Серед громадських органiзацiй Львова, як основних суб’єктiв соцiальної 

дiяльностi, що потенцiйно беруть участь у реалiзацiї соцiокультурних технологiчних 

програм, актуалiзуємо наступнi [214]: 

– Львiвська мiська ГО «Дiвочий клуб «ЮНКА» (здiйснює мiжнародну 

спiвпрацю з молодiжними громадськими органiзацiями у реалiзацiї молодiжних 

обмiнiв, Європейської Волонтерської Служби, тренiнгiв, семiнарiв за пiдтримки 

Програми Молодь та Молодь в Дiї (як приклад – Лiтня школа лiдерiв молодiжних 

органiзацiй «Молодь України та Польщi – за гендерну рiвнiсть» у 1999 р.); 

– ГО «Незалежне українське молодiжне об’єднання» (створена для 

пiдтримки молодiжних iнiцiатив, захисту прав молодi, органiзацiї рiзноманiтних 

акцiй i проектiв (як приклад – подорож «Серце Європи» за маршрутом: Львiв – 

Будапешт – Вiдень, 1–4 травня 2008 р.);  
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– BEST (Рада студентiв технiчних унiверситетiв) (сприяє проведенню 

культурних обмiнiв; здiйснює заходи задля спрощення вiзового режиму студентiв; 

органiзовує науковi та освiтнi конкурси, обмiни, тренiнги); 

–  «Памолодь» (сприяє соцiально-комунiкацiйному спiвробiтництву мiж 

дiячами культури i мистецтва рiзних країн, вихованню поваги до iсторико-

культурних цiнностей, традицiй народiв);  

– Львiвська мiська молодiжна органiзацiя «Євроклуб» (сприяє розвитку 

бiзнес-комунiкацiй, культурних, наукових i гуманiтарних публiчних зв’язкiв 

України з країнами ЄС); 

– Львiвська мiська ГО «Пiдкова» (органiзовує заходи, що сприяють 

iнтеграцiї України до Європейського Союзу. 29 жовтня 2005 р. реалiзовано проект 

«Перший вiденський бал у Львовi»  спiльно з Австрiйським консульством у Львовi 

[31], метою якого було вiдродження давнiх традицiй елiтного вiдпочинку); 

–  «Європейська Волонтерська Служба» (органiзовує мiжнародний 

молодiжний обмiн «Let’s help together» у рамках соцiокультурної програми 

Європейського Союзу  «Молодь в дiї»); 

–     AIESEC (займається питаннями соцiально-культурного розвитку. Для 

прикладу, в липнi 2011 р. вiдбувся мiжнародний фестиваль культур «Lviv 

International», дiйство якого прагнуло популяризувати українськi культурнi 

надбання) [4]; [242]; 

– Центр мiської iсторiї Центрально–Схiдної Європи [293] (базуючись на 

принципах вiдкритостi до нових поглядiв, толерантностi до вiдмiнностей, 

вiдповiдальностi перед майбутнiм, допомагає Львову стати осередком 

iнтелектуального, наукового i культурного життя не лише в Українi, але й у Європi. 

Прикладами є низка подiй, пов’язаних iз мiжкультурною взаємодiєю iнститутiв 

громадянського суспiльства Львова: Докторська програма «Австрiйська Галичина та 

її багатокультурна спадщина» при Вiденському унiверситетi (16–17 жовтня 2008 р.);  

круглий стiл на тему: «Роль неурядових органiзацiй у виконаннi соцiальних завдань: 

обмiн досвiдом мiж неурядовими органiзацiями з Польщi та України» [139] (14 

листопада 2008 р.); Фундацiя «Neue Synagoge-Centrum Judaicum» (Берлiн, 

http://www.ngo.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2835:best----&catid=42:2009-08-06-12-04-58&Itemid=7
http://www.ngo.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3462:-qq&catid=42:2009-08-06-12-04-58
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Нiмеччина) провела виставку «Львiв виходить у свiт / Wo ist Lemberg?» (30 жовтня 

2008 р. – 29 березня 2009 р.); 

– Мiжнародна  ГО  «Культурно-дослiдницький центр України та Китаю 

«Ланьхва» (вiд вересня 2011 р.): пропагує налагодження мiжкультурного 

порозумiння, забезпечує тiснi соцiально-комунiкацiйнi зв’язки мiж країнами-

партнерами, поширює технологiчнi новинки [202];  

– ГО «Самопомiч» (здiйснює стратегiчну дiяльнiсть щодо надання 

безкоштовної пiдтримки мешканцям мiста, охоплюючи всi верстви населення, вiд 

молодi i до людей пенсiйного вiку, здiйснює громадський контроль). 

Окремої уваги, в процесi дослiдження соцiально-комунiкацiйної дiяльностi 

мiста, заслуговує захiдноукраїнська громадська органiзацiя «Самопомiч». У 

листопадi 2004 р. А. Садовий, як директор ГО «Iнститут розвитку мiста», заснував її 

як iнститут громадянського суспiльства, який мав всебiчно сприяти розвитку мiста, 

впроваджувати соцiальнi i культурнi програми, надавати юридичну пiдтримку 

мешканцям Львова. Як одна з недержавних iнституцiй, громадська органiзацiя 

регулярно пропонує i втiлює соцiальнi проекти, стратегiчно пiдвищує громадську 

активнiсть та соцiальну захищенiсть львiв’ян, надає медiйну допомогу у 

вiдстоюваннi iнтересiв мешканцiв. Особливими напрямками дiяльностi ГО 

«Самопомiч» є налагодження багатостороннього дiалогу мiж органами влади та 

мiсцевого самоврядування, iншими iнституцiями громадянського суспiльства. 

Органiзацiя вирiшує питання соцiального, економiчного, юридичного, культурного 

та духовного характеру [202].  

Дослiджуючи прикладнi характеристики соцiально-комунiкацiйної 

мiжкультурної iнтеракцiї, виокремлюємо ГО «Самопомiч», що демонструє своєю 

промоцiйною дiяльнiстю володiння новiтнiми iнформацiйно-комунiкацiйними 

технологiями. Попередньо зазначимо, що пiд журналiстикою слiд розумiти продукт 

масовоiнформацiйного виробництва, який виступає засобом соцiальної взаємодiї 

[230, с. 10–11]. В. Рiзун пiдкреслює, що в системi соцiальних комунiкацiй 

журналiстика переходить з вiдкритого масовокомунiкацiйного осередку до 

середовища формування особистiсних структур, соцiальних груп iз «вмонтованим» 
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у свою дiяльнiсть сильним компонентом масового спiлкування. У застосуваннi 

мережевої журналiстики, у постiйному оновленнi офiцiйного сайту «Самопомочi», у 

власному видавництвi  буклетiв, рекламних флаєрiв щодо поточних подiй, 

прослiдковуємо стратегiчне налагодження її комунiкацiйного процесу iз 

соцiальними структурами. Медiа-вiддiл ГО «Самопомiч» впроваджує наступнi 

соцiально-комунiкацiйнi технологiї поширення даних про свою дiяльнiсть: теле-, 

радiопрограми, мережевi зв’язки громадськiстю, друкованi видання, медiйнi 

аналiтичнi та промо-програми i проекти, спiвпраця з локальними засобами масової 

комунiкацiї та iн.   

Ознайомлення авторки з технологiями виробництва ефiрних новин [74] дає 

можливiсть провести аналогiю iз iнформацiйною дiяльнiстю громадської органiзацiї 

«Самопомiч» та вказати на її позитивнi аспекти. Отже, спостерiгаємо постiйну 

новизну матерiалiв, оскiльки ГО своєчасно надає актуальнi, важливi i сенсацiйнi 

повiдомлення. Часто мешканцi Львова мають змогу особисто вiдвiдувати прес-

релiзи, прес-конференцiї, iнтерв’ю з посадовими особами, спостерiгати новини у 

ЗМК. Комунiкацiйну активнiсть зацiкавленi львiв’яни вiдчувають у регулярнiй 

розсилцi поточних новин i проектiв сьогодення, у iнформацiйному забезпеченнi 

зворотного зв’язку, форумiв, в активнiй рекламацiї власної дiяльностi у соцiальних 

мережах тощо. Перехiднi громадяни зауважують агiтацiйний матерiал у мас-медiа, 

що популяризує спорт i здоровий спосiб життя.  

Поширенню бренду Львова як культурної столицi та його мiського голови, 

сприяють також засоби масової комунiкацiї. Вiдомо, що А. Садовий володiє 

власним iнформацiйним медiа-ресурсом ще з 1993 р. – ПрАТ «Телерадiокомпанiя 

Люкс». Вiдповiдно, промоцiйною дiяльнiстю та пропагуванням дiючої 

управлiнської структури, займаються: Всеукраїнський Телеканал «24», Iнтернет-

видання Львова «Zaxid.net» (акцiонерами яких є родина мiського голови), з 1997 р. – 

мiська щоденна газета «Поступ», з 2005 р. – медiапроекти: журнали «Мiсто» i 

«Україна» тощо [202]. 

Внаслiдок стихiйного приниження мiсцевого самоврядування тодiшньою 

центральною владою (представниками як «помаранчевого уряду», так i «режиму 
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Януковича»), громади мiста, зокрема Львова, були принципово обмеженi у власних 

повноваженнях. Оскiльки втiлювати проєвропейськi iдеї та проекти стало вкрай 

важко без урядової пiдтримки, А. Садовий (мер Львова з 2006 р.) оголосив про 

iнiцiативу створення нової полiтичної партiї – «Об’єднання Самопомiч», що була 

зареєстрована наприкiнцi грудня 2012 р. Таким чином, успiшно проiснувавши на 

теренах Львiвщини, ГО «Самопомiч» отримала логiчне продовження, вiдрядивши з 

неурядової органiзацiї частину фахiвцiв на перспективну ланку урядових 

полiтичних процесiв України, що користується довiрою серед українцiв [202]. 

Вважаємо за доцiльне навести приклад втiленого  проекту «ЛЮДИ на ДIЇ», 

метою якого є надання можливостей мешканцям Львова вирiшувати свої проблеми 

шляхом безпосереднього спiлкування iз керiвниками державних органiзацiй та 

установ, iз експертами у рiзних галузях. Так, громадяни мають право в зазначений 

ефiрний час телефонувати на гарячу лiнiю проекту i очiкувати вiд гостей студiї 

(можновладцiв) порад та рекомендацiй [219].   

Означуючи iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї як такi, що передають 

iнформацiю телекомунiкацiйними системами, О. Жабiн виокремлює структурнi 

елементи IКТ, серед яких фiзичне обладнання, програмне забезпечення, 

телекомунiкацiйнi послуги, веб-сайти, бази даних, iнтерактивнi сервiси тощо [237,  

с. 420–421]. Прослiдковуємо практичне застосування iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй за посередництвом кампанiї «Розумне мiсто», що дiє за участю 

полiтичної партiї «Об’єднання Самопомiч». Дана освiтня iнiцiатива покликана 

активно популяризувати точнi, природничi та комп’ютернi науки серед мешканцiв 

мiста. У рамках кампанiї реалiзується проект «Кiбер-варта», пiд час якого проводять 

тренiнги iз залученням вiдповiдних фахiвцiв, навчають комп’ютерної грамотностi 

лiтнiх людей i т. д.  [106].   

Особиста участь дисертантки в програмi Британської Ради «Активнi 

Громадяни» (2011) надала можливiсть проведення мiжкультурного дiалогу, 

визначення концепцiї соцiальних змiн у гуманiтарнiй сферi та культурнiй полiтицi 

мiст України. Обмiн досвiдом iз представниками мережi лiдерiв, якi є рушiями 

реформ у власних громадах, включаючи неурядовi органiзацiї та органи мiсцевої 
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влади, сформував бачення авторкою проблематики дослiджуваної теми i методiв її 

вирiшення. З-помiж iншого, необхiдним видається пошук оптимальних методiв 

виховання iнтеркультурної компетентностi серед мешканцiв мiста, включаючи 

недержавнi органiзацiї та владнi структури задля пiдтримки iнiцiатив, спрямованих 

на розвиток iнфраструктур громад, мiжкультурне порозумiння. Так, у 2016 р. 

технологiя активного iнформацiйного охоплення застосовується у рамках проекту 

громадських лiдерiв «Межi культур» – публiчна дискусiя «Культура – привiд для 

конфлiктiв», «Україна/Грузiя: точки дотику» (травень). Данi проекти мають на метi 

подалання стереотипiв та конфлiктних проявiв на ґрунтi культурної полiфонiї 

України, Волинi зокрема [3]. 

Iснуюче обмеження участi громадськостi у прийняттi рiшень щодо культурної 

полiтики та застарiлiсть механiзмiв залучення громадян до творчої дiяльностi, 

неузгодженiсть законiв i культурної полiтики з європейськими пiдходами, нормами 

та стандартами є слабкою стороною мiжкультурної взаємодiї iнститутiв 

громадянського суспiльства. Однак, здiйснюючи пряму спiвпрацю мiж мiстами, 

установами культури i мистецтва, музеями, художнiми школами, творчими спiлками 

i з навчальними закладами, управлiнцi та громадськiсть Львова отримують 

європейський досвiд iснування в умовах культурної розмаїтостi. Постiйне 

пiдвищення ролi мiсцевого самоврядування пiдтверджує доцiльнiсть взаємодiї 

владних iнституцiй для забезпечення мiжкультурного дiалогу, подолання ксенофобiї 

i мiжнацiональної нетерпимостi. Необхiднiсть є також у регламентацiї та оновленнi 

державних законодавчих документiв, у спрощеннi вiзового режиму, здiйсненнi 

дiалогу органiв державної влади та мiсцевого самоврядування з неурядовими 

органiзацiями, у створеннi вiдповiдного механiзму залучення представникiв 

нацiональних меншин до прийняття рiшень. Важливим, з-помiж iншого, видається 

освоєння досвiду iноземних партнерiв i передчасне застереження вiд помилок у 

сферi культурної комунiкацiї мiста.  

Аналiз соцiально-комунiкацiйних технологiй при здiйсненнi мiжкультурної 

взаємодiї громадськими органiзацiями мiста вказує на наступнi ключовi моменти. 

Перш за все, представники iнститутiв громадянського суспiльства повиннi 
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концептуально сформулювати i налагодити виробничi технологiї та механiзми 

включення громадських об’єднань у соцiально-комунiкацiйну сферу. Важливо 

також конкретизувати та виокремити цiлi впровадження СКТ в iнформацiйну 

дiяльнiсть громадських органiзацiй: посилення конкурентоспроможностi, 

поширення втiлених результатiв культурної взаємодiї серед представникiв 

державних i недержавних утворень, пiдвищення креативностi заходiв, рекламацiя в 

засобах масової комунiкацiї, розширення спектру iнформацiйних продуктiв, 

створення у ГО контактних груп для швидкого реагування на суспiльнi змiни тощо. 

 

3.2. Прикладнi комунiкацiйнi технологiї мiжкультурної взаємодiї 

неурядових органiзацiй Львова 

 

Аналiз iсторiографiї проблеми показав вiдсутнiсть комплексних iнтерпретацiй 

iнституцiйно-процедурних аспектiв функцiонування мiжкультурної взаємодiї 

неурядових органiзацiй, зокрема на прикладi мiст України. Окреслену проблематику 

узагальнено на досвiдi дисертантки, як учасницi вже згадуваних мiжнародних 

проектiв, що стали базою для пiдготовки пропонованої роботи.  

Однiєю з особливостей соцiально-комунiкацiйних взаємодiй Львова є 

територiальне (прикордонне) розташування, наявнiсть у мiстi численних етносiв та 

нацiональних меншин, що вiддавна замешкали у цьому регiонi Центрально-Схiдної 

Європи. Окремi з них є етнiчно, мовно i ментально близькими до українцiв (як-от 

поляки, бiлоруси, чехи та словаки); чимало з них мали спiльне iсторичне минуле з 

українцями (спiльне проживання у Речi Посполитiй, Австро-Угорщинi, Другiй Речi 

Посполитiй). Все це дає пiдставу владi та громадським структурам органiзовувати, 

спiльно з нацiонально-культурними товариствами та iншими iнститутами 

громадянського суспiльства, заходи культурно-освiтнього характеру. Дослiдження 

реалiзованих соцiально-технологiчних програм i результатiв такої дiяльностi ГО i 

культурних центрiв Львова дозволяє виокремити позитивний досвiд для iнших мiст 

та регiонiв України. Важливими складовими соцiального проектування 

комунiкацiйної дiйсностi Львова є: проведення зустрiчей директорiв, ректорiв 
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вищих навчальних закладiв України та мiжнародних партнерiв; органiзацiя 

всеукраїнських та мiжнародних спортивних симпозiїв, конференцiй; створення 

спецiалiзованих дитячих таборiв; забезпечення контактiв мiж школами, обмiн 

делегацiями навчальних закладiв для здобуття кращого досвiду органiзацiї 

навчального процесу в Українi та за кордоном; спiльна розробка концепцiй та 

нормативних матерiалiв, прикладних соцiально-комунiкацiйних технологiй 

управлiння проблемами й кризами; залучення до спiвпрацi громадських i церковних 

органiзацiй, якi зразково дiють у Жешовi, Краковi, Вроцлавi та Львовi [348].   

Впровадження подiбних угод i домовленостей передбачає перспективи 

налагодження iнтеркультурної публiчної спiвпрацi Львова на мiжнароднiй аренi. 

Серед незалежних структур, що успiшно дiють у галузi мiжкультурного дiалогу в 

столицi України – Києвi, слiд вiдзначити Новий театр на Печерську, Центр 

сучасного мистецтва. У Львовi популярними є заходи Мистецького центру «Дзиґа», 

а також вуличнi акцiї театру «Воскресiння», численнi зустрiчi українських та 

зарубiжних митцiв у рамках театральних фестивалiв «Драбина» та «Золотий лев» 

[176]. Спiльною для Києва та Галичини (за пiдтримки Європейського культурного 

фонду) є дiяльнiсть Центру розвитку «Демократiя через культуру». Водночас, 

вiдчувається потреба у створеннi нових молодiжних та дитячих клубiв за 

iнтересами, особливо у вiддалених районах мiста. 

При порiвняннi соцiально-комунiкацiйних технологiй мiжкультурної взаємодiї 

Львова з iншими мiстами, важливо згадати дiяльнiсть Ґете Iнституту в Українi. До 

його компетенцiй входять: вирiшення культурно-полiтичних питань, поставлених 

глобалiзацiєю; розробка iнновацiйних концепцiй гуманного свiту, побудованого на 

взаєморозумiннi, в якому культурне розмаїття сприймається як багатство. Iнститут 

нерiдко виступає посередником та спiвучасником у нiмецько-українському дiалозi в 

культурнiй та освiтнiй сферах; сприяє вивченню нiмецької мови в Українi; 

пiдтримує дiалог мiж Європою та схiдноєвропейськими культурами [57].  Викладачi 

нiмецької мови Львова взаємодiють з фiлiєю Iнституту Ґете, Австрiйським центром, 

благодiйними органiзацiями «Ротарi-клуб», «Лайонс-клуб», Гiмназiєю                      

м. Альтенштайг, громадською органiзацiєю Галицьких нiмцiв у Нiмеччинi тощо [67,   
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с. 377–379]. У перiод 1999–2007 рр. засновано п’ятнадцять Центрiв вивчення 

нiмецької мови (у Львовi – в 2001 р.). Чимало заходiв Iнституту органiзовують на 

базi Львiвського нацiонального унiверситету iм. I. Франка та Львiвської 

нацiональної наукової бiблiотеки iм. В. Стефаника НАН України. Фiлiї Iнституту 

також дiють в Одесi, Харковi та Сiмферополi, де теж органiзовують культурно-

полiтичнi акцiї, що сприяло посередництву у нiмецько-українському дiалозi.  

Прикладнi комунiкацiйнi технологiї мiжкультурної взаємодiї Львова 

впроваджує також неурядове представництво Британської Ради. Як регiональний 

центр в Українi, вiн сприяє розвитку тривалих i вигiдних культурних взаємин мiж 

Сполученим Королiвством i Україною, пропонує рiзноманiтнi проекти, пов’язанi iз 

арт-менеджментом, театром, лiтературою, кiно або дизайном. Останнiм часом 

здобули популярностi програма «Навiгатори мiж культурами» [191], проекти 

«Активнi громадяни» [3], «Креативнi мiста» [134], якi стимулюють в рiзних країнах 

формування нового мислення щодо викликiв мiст у зв’язку з глобалiзацiєю, 

мiграцiєю, клiматичними змiнами, урбанiзацiєю, безпекою та iснуючими соцiально-

комунiкацiйними потребами. Якщо у Львовi в 2008–2009 рр. прийнято рiшення (яке 

перманентно змiнюється) зменшити доступ до бiблiотечної зали, то у Києвi центр 

Сполученого Королiвства не має намiрiв скорочувати свою дiяльнiсть, натомiсть 

втiлює у життя проекти мiжнародного рiвня. До переваг Львова належить постiйний 

розвиток тривалих i взаємовигiдних культурних стосункiв iз Великобританiєю. 

Британська Рада також органiзувала низку маркетингових комунiкацiй та 

культурно-освiтнiх заходiв в Одесi та Донецьку. 

Молодiжна культура розглядалася також проектом Шведського iнституту 

(2007 р.), дiяльнiсть якого зосереджувалася на розширеннi соцiокультурної 

спiвпрацi з Україною, побудовi нового партнерства молодих шведських та 

українських митцiв рiзних галузей. Iнститут органiзував групи молодих художникiв, 

музикантiв, танцюристiв, акторiв, письменникiв, фотографiв i дизайнерiв для 

спiльного творiння та для подальшої демонстрацiї здобуткiв їхньої спiвпрацi в 

рiзних мiстах України: у Харковi, Донецьку, Днiпропетровську, Одесi та Львовi 

[105].  
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Центр мiської iсторiї Центрально–Схiдної Європи, як недержавна органiзацiя, 

що створена за участю науковцiв iз Вiдня, сприяє реалiзацiї соцiально-

технологiчних програм (за участю iсторикiв, мистецтвознавцiв, полiтологiв, 

вiйськовикiв та спортсменiв) та забезпечує iнформацiйно-комунiкацiйнi механiзми 

їхнього втiлення; проводить мiжнароднi культурно-освiтнi заходи, створює умови 

для творчого розвитку працiвникiв i зацiкавлених львiв’ян через тренiнги, семiнари, 

навчальнi поїздки. Окрiм названих проектiв, Центр створив електронну карту мiста, 

що допомагає мешканцям мiста i туристам орiєнтуватися в подiях та заходах [293]. 

У соцiокультурнiй сферi, спiвпраця Львова з урядом Францiї вiдбувається за 

посередництвом центру «Альянс Франсез», результатом дiяльностi якого стали: 

тривалий мистецький дiалог мiж країнами, активiзацiя обмiнiв мiж митцями та 

дiячами культури, встановлення довготривалих професiйних контактiв, органiзацiя 

кiнофестивалiв тощо [203]. Базовим осередком львiвської структури центру став 

Львiвський нацiональний унiверситет iм. I. Франка.  

Вагомою соцiокультурною ланкою поглиблення комунiкацiйних вiдносин є 

взаємодiя унiверситетiв у рамках мiжнародних проектiв (Вишеградський фонд, 

Teraz Wroclaw, BEST та iн.). За сприяння видавництв «Оксфордпрес», «Лонгман» з 

Великої Британiї у рамках Форумiв книговидавцiв, у Львовi регулярно 

органiзовуються презентацiї книжкових новинок та зустрiчi з вiдомими науковцями 

i письменниками. Важливою є також присутнiсть на цих Форумах представникiв 

українських та зарубiжних мас-медiа, якi виступають своєрiдними комунiкацiйними 

посередниками у соцiальному iнформацiйному середовищi мiста. У зв’язку з цим, 

слiд погодитися з думкою В. Рiзуна про те, що кожна конкретна соцiальна 

комунiкацiя є спiлкуванням, даним в умовах штучно створеної технологiчної 

системи духовного єднання людей, такої як: телевiзiйна мережа, радiомережа, 

газетно-журнальна система поширення, бiблiотечна мережа, архiвна та видавнича 

мережi, iнформацiйно-довiдковi служби тощо [230, с. 3–4].  

Отже, мiжнародна дiяльнiсть громадських органiзацiй i культурних центрiв, 

органiв влади та управлiння Львова сприяла соцiальному проектуванню 

комунiкацiйної дiйсностi, реалiзацiї рiзних соцiально-технологiчних програм, 
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впровадженню нових PR-технологiй. Особистий досвiд дисертантки у згаданих 

мiжнародних проектах (Intercultural Navigators, Московская зимняя школа по 

Иудаике та iнших), культурних обмiнах i товариських зустрiчах допомiг скласти 

список конкретних i практично здiйснених iдей щодо мiжкультурної спiвпрацi. 

Вiдповiдно, разом iз представниками вiдмiнних культур i нацiй, запропоновано 

низку креативних проектiв для Львова та аналогiчних обласних центрiв [191]: 

– створення мiжнародних мiсцевих органiзацiй для пiдтримки iноземних 

студентiв, заснування так званих «студентських посольств»; 

– «рекламування» мiста Львова за кордоном, впровадження днiв 

мiжнародної культури, представництва власної держави за кордоном через буденнi 

речi, нацiональнi здобутки i багатства, через мистецтво, спорт та культуру, а також – 

через наукове спiвробiтництво;  

– заснування лiтнiх шкiл, таборiв для iноземцiв iз метою популяризацiї 

мiст України;  

– органiзацiя дiяльностi служб iз налагодження зв’язкiв iз громадськiстю; 

– залучення не лише захiдної, але й схiдної дiаспори до процесу 

мiжкультурної комунiкацiї; 

– написання книг для рiзних вiкових та фахових середовищ, 

удосконалення Iнтернет-ресурсiв iз рiзноплановою iнформацiєю про Львiв та 

Україну в цiлому;  

– створення мережi культурних центрiв, що передбачає обмiн 

мистецькими колективами, екскурсiї та багато iнших заходiв. 

У рамках стажування дисертантки у вiддiлi закордонної спiвпрацi Львiвської 

мiської ради, введено у наукових обiг архiвнi данi та установчi документи, що 

сприяють налагодженню мiжкультурної комунiкацiї. Крiм того, застосовано 

емпiричнi методи дослiдження, зокрема: метод включеного спостереження за 

дiяльнiстю представникiв вiддiлу закордонної спiвпрацi ЛМР та проведенi 

наприкiнцi 2010 р. вiльнi бесiди iз респондентами, серед яких суб’єкти культурної 

дiяльностi у Львовi, зокрема: мистецькi центри, консульства i посольства. 

Основними результатами бесiди, як форми опитування, є пiдтвердження фактiв, що 
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мiжнародна дiяльнiсть Львова з закордонними мiстами здiйснюється на 

культурному рiвнi; iснує перманентна можливiсть брати участь у комунiкацiйних 

процесах дослiджуваної сфери. Згiдно з вiдповiдями, отриманими пiд час кожної 

бесiди, бiльшiсть реалiзованих проектiв стосуються науки та культури. Метою 

дiяльностi опитуваних органiзацiй є поширення мови, лiтератури i мистецьких 

здобуткiв держави, яку вони представляють у Львовi. Основними заходами у цiй 

сферi є: щорiчнi фестивалi, покази фiльмiв, органiзацiя мовних курсiв, «круглих 

столiв», спiвпраця з закордонними унiверситетами. Важливими елементами 

становлення прикладних комунiкацiйних технологiй в системi соцiокультурної 

дiяльностi є: органiзованi обмiни студентами, науковими працiвниками, лiтнi школи, 

мовно-ознайомчi практики, спiльна науково-дослiдна дiяльнiсть, популяризацiя 

власної мови та культури у львiвському регiонi.  

Дисертантка вважає, що важливим елементом маркетингових кампанiй 

центральних та мiсцевих органiв влади за кордоном мають стати культурнi центри  

України, якi необхiдно створити у провiдних країнах свiту, сусiднiх державах. На 

жаль, такий центр функцiонує у Москвi, дiяльностi якого нерiдко перешкоджають 

росiйськi полiтики. Вiдзначимо також, що у 2013 р., iз метою мiжкультурного 

порозумiння, МГО «Культурно-дослiдницький центр України та Китаю «Ланьхва» iз 

партнерами створили Український Культурний Центр у Китаї, дiяльнiсть якого 

спрямована на задоволення культурних та естетичних iнтересiв громадян 

(святкування китайського Нового року у Львовi, покази модельних колекцiй, бiзнес-

семiнари, недiльнi школи, застосування технологiчних новинок), на сприяння 

економiчнiй спiвпрацi, а також на комунiкацiйне забезпечення соцiальних вiдносин, 

iмiджбiлдiнг обох країн тощо. Проте, для створення культурних центрiв необхiднi 

чималi iнвестицiї – бажано не лише держави, але й приватних осiб [202].  

На завадi розвитку мiжкультурної спiвпрацi Львова з iншими мiстами та 

країнами нерiдко стоїть проблема фiнансування.  На сьогоднi це «один iз ключових 

iнструментiв здiйснення культурної полiтики на центральному, регiональному та 

мiсцевому рiвнях» [131]. Фiнансування культурних закладiв та заходiв в Українi 

подiляється на державне (основна частка) та недержавне, тобто приватне. 
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Вiдсутнiсть офiцiйної iнформацiї про iнвестування приватних закладiв позбавляє 

можливостi провести оцiнку загального стану фiнансування культури. Якщо ж 

перелiченi проблеми не розглядатимуться комплексно i в легальному законодавчому 

полi, то це може призвести львiв’ян (i українське суспiльство в цiлому) до 

дисгармонiї зi свiтовим спiвтовариством, яке потребує повноцiнного дiалогу та 

виключення корупцiйної складової в реалiзацiї соцiальної дiяльностi. 

При здiйсненнi мiжкультурних заходiв потрiбно пам’ятати про сучаснi 

iнформацiйнi технологiї, спецiалiзованi PR-технологiї. Вважаємо, що для 

популяризацiї концертно-театральної та музейно-виставкової дiяльностi мiста 

необхiдно застосовувати соцiально-комунiкацiйнi прийоми. Зокрема, проводити 

рiзноманiтнi майстер-класи за участю досвiдчених фахiвцiв; експериментувати з 

театральним матерiалом, змiнювати розташування сцен, перетворювати глядачiв на 

учасникiв подiй чи творцiв культурного продукту. Так, особливо популярними у 

Львовi є майстер-класи з писанкарства пiд час Великоднiх свят, виготовлення 

ляльок-мотанок до Дня матерi, приготування сирних iграшок та пампухiв до Дня 

мiста, пампуха тощо.  

Таким чином, мiжкультурна дiяльнiсть недержавних iнститутiв у сферi 

застосування прикладних комунiкацiйних технологiй створює конкурентний 

осередок для залучення iнвестицiй українських та зарубiжних бiзнес-партнерiв, 

використання рiзних державних i мiжнародних ресурсiв. Перманентною є потреба в 

iснуваннi iнтеркультурної компетентностi мiсцевої влади та громадськостi, яка 

передбачає накопичення i застосування знань, цiнностей та навикiв щодо подолання 

мiжкультурних стереотипiв, особливо у прикордонних регiонах. Системний i 

комплексний пiдходи до функцiонування мiжкультурної комунiкацiї мiста показали 

необхiднiсть виокремити з-помiж недержавних науково-дослiдницьких органiзацiй 

аналiтичнi центри, названi «фабриками думок» («think tanks»), що зосереджують 

власну дiяльнiсть у багатьох наукових галузях, втiлюючи практичнi дослiдження, 

надаючи прогностичнi бачення футурологiчних змiн  публiчної полiтики. 

Застосування аналiтичними недержавними органiзацiями новiтнiх прикладних 

соцiально-комунiкацiйних технологiй значно полегшить i прискорить дiалог влади й 
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суспiльства. О. Симоненко слушно вважає, що за допомогою дiяльностi своїх 

iнститутiв, iнформацiйна влада впливає на полiтичну свiдомiсть як через полiтичнi 

комунiкацiї, так i за посередництвом ЗМI, системи освiти, просвiти та бiблiотеки 

[245, с. 411–413]. Втiм, представники управлiнських структур не завжди охоче 

використовують такi можливостi i не завжди прислуховуються до громадської 

думки, впроваджуючи полiтику, вигiдну окремим полiтикам чи партiям. 

Соцiальна комунiкацiя включає в себе форму подачi iнформацiї, що 

«зорiєнтована виключно на iнтелектуальний розвиток мас i розширення їхнього 

кругозору» [123, с. 42]. У соцiальному просторово-часовому континуумi саме 

бiблiотека є учасником системи соцiальної комунiкацiї, що забезпечує здiйснення 

зв’язкiв iз соцiумом, здiйснює навiгацiї в iнформацiйному просторi. Неосяжний 

обсяг лiтературних джерел, архiвних даних у бiблiотеках обумовлює клопiтку 

працю вiдносно їх колекцiонування та систематизацiї. Нестача практичних навикiв 

застосування iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй користувачами бiблiотечних 

ресурсiв породжує невiдповiднiсть отриманих джерел та лiтератури до вихiдних 

критерiїв пошуку. 

Нинi книгозбiрня (як з традицiйним книжковим фондом, так iз Iнтернет-

ресурсами) дедалi частiше виступає базовою соцiально-комунiкативною 

структурою, яка, на думку I. Давидової, концентрує комунiкацiйну культуру 

суспiльства i забезпечує комунiкацiйнi процеси з використанням документiв, 

iнформацiї, знань. Учена переконана, що внаслiдок суспiльного подiлу працi, 

розвитку продуктивних сил i виробничих вiдносин, бiблiотечна дiяльнiсть стала 

соцiальним iнститутом. При цьому фаховий бiблiотекар нерiдко має можливiсть 

впливати на розвиток цивiлiзацiйного процесу, на змiни в iнтелектуальному та 

коґнiтивному ресурсах суспiльства [58, с. 8–10].   

Дослiджуючи спiввiдношення понять медiа i бiблiотека, В. Струнгар 

трактувала «соцiальнi медiа» як новий соцiальний iнститут сучасного суспiльства. З 

точки зору технологiчного складника, провiдний бiблiотекар Нацiональної 

бiблiотеки України iменi В. I. Вернадського означила їх як Iнтернет-сервiси, 

заснованi на iдеологiчнiй та технологiчнiй базi веб 2.0, що дають змогу 
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користувачам створювати контент i обмiнюватися ним.  Оскiльки iнструменти веб 

2.0 створюють модернiзованi бiблiотечнi послуги, актуалiзується новий феномен 

«Бiблiотека 2.0», що передбачає використання сервiсiв Iнтернету нового поколiння в 

бiблiотечному обслуговуваннi (спецiалiзована пошукова система Google Scholar). 

Насамкiнець, В. Струнгар розкриває поняття «бiблiотечнi соцiальнi медiа» як 

вiдкритi горизонтальнi структури, присвяченi бiблiотечнiй проблематицi, що 

використовують сучаснi комунiкативнi технологiї та є новим складником ЗМI [267].   

Аналiзуючи результати засiдання секцiї «Бiблiотека як суспiльно-

iнформацiйний центр наповнення соцiальних комунiкацiй» Мiжнародної наукової 

конференцiї «Бiблiотека. Наука. Комунiкацiя», Т. Гранчак, разом iз провiдними 

фахiвцями бiблiотечної справи та науковцями вишiв, дiйшли до висновку, що «для 

посилення адресностi бiблiотечно-iнформацiйної роботи, широкого iнформування 

користувачiв про фонди бiблiотеки…, важливо використовувати в бiблiотечнiй 

практицi соцiальних медiа рiзноформатний контент (текстових, вiдео, аудiо, 

графiчного формату), створювати бiблiотечнi мережевi кластери» [47, с. 41–42].   

Функцiональнi, технiко-технологiчнi змiни в дiяльностi бiблiотек повиннi  

сприяти науково-технiчним, органiзацiйно-структурним iнновацiям, якi зумовлюють 

трансформацiї бiблiотечно-iнформацiйних установ i змiни iснуючих парадигм. Як 

наслiдок, виникають новi форми бiблiотечної дiяльностi: корпоративнi системи, 

електроннi бiблiотеки, медiатеки [58, с. 9–10]. Н. Кунанець i Н. Веретеннiкова 

вважають, що вагомою складовою документно-iнформацiйних ресурсiв сучасної 

книгозбiрнi стають електроннi ресурси, представленi у глобальнiй мережi Iнтернет з 

вiдкритим доступом. Таким чином, електроннi ресурси все частiше стають 

об’єктами бiблiотечних технологiй та продуктами бiблiотечно-iнформацiйної 

дiяльностi [28, с. 279]. Iнтеркультурний дiалог у сферi соцiальних комунiкацiй, з-

помiж iнших методiв, здiйснюється шляхом створення передумов для взаємодiї 

наукової спiльноти, громадськостi та засобiв масової комунiкацiї. Безумовно, 

бiблiотечна дiяльнiсть є складовою не лише соцiальних комунiкацiй, а й має пряме 

вiдношення до мiжкультурних iнтеракцiй, становлячи основу державних 

iнформацiйних ресурсiв у свiтовому масштабi. Так, здебiльшого йдеться про 



127 
 

опосередковану комунiкацiю, оскiльки читачi зазвичай мають справу саме з 

iнформацiйними носiями, поглинаючи при цьому iнтегрованi напрацювання 

письменникiв i науковцiв рiзних країн. Утiм, коли йдеться про конференцiї, форуми, 

тренiнги, презентацiї книжково-iнформацiйних виставок мiжкультурного рiвня, 

спостерiгаємо форму безпосереднього здiйснення iнтеркультурних взаємин. Як 

наголошує Т. Гранчак, у рамках масштабного проекту щодо органiзацiї Свiтової 

цифрової бiблiотеки, вiдбувається «безперешкодне представлення через Iнтернет у 

багатомовному форматi найкращих зразкiв культурної спадщини рiзних країн свiту, 

а також – створення ресурсiв для розвитку спiвпрацi мiж партнерськими 

iнституцiями» [48, с. 49–50]. Прiоритетними при описаному мiжкультурному 

проектi є обговорення питання створення колекцiй, оцифрування фондiв в Українi 

та за кордоном, ознайомлення iз монографiями, унiкальними рукописами, працями 

письменникiв тощо.  

Вважаємо, що на вiтчизняному i мiжкультурному рiвнях середовище 

бiблiотечно-технологiчних процесiв потребує якiсних змiн: 

– у технiчнiй сферi – розроблення технологiй комплектування, зберiгання i 

забезпечення доступу до документiв, модернiзацiя роботи з електронними 

документами, автоматизацiя iнформацiйно-бiблiографiчного обслуговування, 

посилення матерiально-технiчної бази, унiфiкацiя з кращими свiтовими стандартами 

нацiонального програмного забезпечення; 

– вiдносно людського фактору – налагодження комунiкацiй мiж 

адмiнiстрацiєю бiблiотечних установ i персоналом, покращення масової комунiкацiї 

мiж колективом бiблiотеки та її вiдвiдувачами, формування комунiкативної 

компетентностi працiвникiв, поглиблення знання iноземних мов, орiєнтацiя в 

документопотоках та iншi нововведення. 

Серед неурядових органiзацiй необхiдно виокремити дiяльнiсть мережi 

«Iнiцiатива Розмаїття» («IР»), що практикує заходи захисту людської гiдностi та 

подолання стереотипiв. Внаслiдок збiльшення кiлькостi неспровокованих злочинiв 

на расовому пiдґрунтi,  Мiжнародна органiзацiя з мiграцiї (МОМ), Управлiння 

Верховного комiсара ООН з питань бiженцiв (УВКБ ООН), Мiжнародна Амнiстiя 
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(МА) та iншi неурядовi органiзацiї створили мережу «IР» у квiтнi 2007 р. Нинi ця 

Iнiцiатива нараховує понад 65 мiжнародних, неурядових, державних i комерцiйних 

органiзацiй, представникiв дипломатичних мiсiй та iнших зацiкавлених осiб [101]. 

Однiєю з вагомих подiй Iнiцiатива Розмаїття щодо втiлення iдей полiкультурностi є 

проведення пiд час музичного фестивалю «Roskilde» у Данiї в 2000 р. проекту «жива 

бiблiотека», органiзатором якого виступила Асоцiацiя «Зупини насилля» («Stop the 

Violence»). Вже з 2002 р. запропонована методологiя стала невiд’ємною частиною 

молодiжних програм Ради Європи; на сьогоднiшнiй день заходи проводяться у 

бiльш нiж 50 країнах свiту, чисельнiсть зустрiчей перевищує кiлькiсть 300 [215].   

Ознайомлення авторки дисертацiї з науковими працями дослiдникiв 

культурної дiяльностi, толерантного ставлення та прибiчникiв iдей 

мультикультуралiзму (С. Балiнченко, О. Кучмiй, Л. Саввiна, М. Триняк та iн.) 

показало, що методика «живої бiблiотеки» (як ефективного iнтерактивного заходу 

для розвитку полiкультурностi) не сповна дослiджена, а тому є мало знаною серед 

громадськостi. У зв’язку з цим, актуальним є вивчення допомiжної лiтератури для 

проведення заходiв, комплексне узагальнення функцiонування мiжкультурних 

зустрiчей, надання власної iнтерпретацiї iнституцiйно-процедурних аспектiв 

дiяльностi неурядових структур [146]; [236]; [272].  

Дослiджуваний iнтерактивний захiд «жива бiблiотека» формує передумови 

проведення повноцiнного дiалогу мiж представниками рiзноманiтних груп 

населення. Результатом заходу є, перш за все, змiна поглядiв, переоцiнка прiоритетiв 

та цiнностей, вiдродження позитивного ставлення до осiб, що є «iншими» у будь-

якому розумiннi. Тому для кожної групи людей, що намагається виховати в собi 

толерантне ставлення, розширити кругозiр i започаткувати полiкультурне 

свiтосприйняття, необхiдною умовою є технологiчно вдосконалена соцiально-

комунiкацiйна дiяльнiсть.  

Iснує чимало характеристик заходу «жива бiблiотека». Автори та генератори 

iдей, органiзатори даного мiжкультурного заходу надають власнi тлумачення, 

найпоширенiшими з яких є нижченаведенi. «Жива бiблiотека» – це мiжнародний 

громадсько-просвiтницький проект, присвячений рiзноманiттю суспiльства, 
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взаємоповазi та мирному спiвiснуванню у свiтi [83]. У програмi заходу, що мав 

мiсце у Запорiзькiй областi, сформульоване визначення «живої бiблiотеки» – це 

«система, де «книгами» є особи з рiзним соцiальним i етнiчним походженням, а 

«читачi» книг – учнi середньої школи та студенти унiверситету. Подiя спонукає до 

початку розмови мiж людьми та забезпечує неформальне середовище для 

обговорення проблематики упереджень i стереотипiв» [82]. Дещо iншим 

визначенням проекту «жива бiблiотека» є «iнтерактивний захiд, що сприяє 

мiжкультурному дiалогу шляхом заохочення учнiв та студентiв до спiлкування з 

представниками рiзних етнокультурних середовищ» [80].  

Дисертантка вбачає можливiсть трактування таких iнтерактивних зiбрань як 

пiдвиду соцiально-комунiкацiйних технологiй, оскiльки йдеться про формування 

iнформацiйних середовищ  взаємодiї суб’єктiв соцiальної дiяльностi, про зв’язки з 

громадськiстю, про розроблення та впровадження нових професiйних стандартiв 

пiдготовки мiжкультурних партнерiв. Крiм того, захiд  «жива бiблiотека» передбачає 

маркетинговi комунiкацiї та iнформацiйно-комунiкацiйнi складовi. 

Унiкальнiсть методики полягає у тому, що «жива бiблiотека» забезпечує 

безпосереднє спiлкування мешканцiв мiста з вказаними групами меншин i, як 

наслiдок, руйнує бар’єри непорозумiння та упереджене ставлення [86]. Вказана СКТ 

допомагає учасникам та органiзаторам вiдкрити для себе нову змiстовну iнформацiю 

щодо людей, якi проживають на iншiй територiї, вiдрiзняються за расовими 

ознаками, професiєю та вiросповiданням. В iнтерактивнiй формi, маючи по 10–40 

хвилин на спiлкування iз кожною «книгою» заходу, у невимушенiй обстановцi 

з’являється почуття поваги, зацiкавленостi до людей з протилежних соцiальних, 

етнiчних та професiйних груп. Демонстрацiя спiльного, акцентуацiя вiдмiнного i 

мирно налаштованi дебати надають можливiсть учасникам «живої бiблiотеки» 

обговорити перспективи подальшого знайомства/спiвпрацi, отриманi пiд час 

розмови з «книгами». М. Триняк наголошує, що важливою передумовою здiйснення 

iнтеркультурного дiалогу є знання культурних стандартiв, носiєм яких є 

спiврозмовник; цi стандарти задають стратегiї ведення iнтеркультурного дiалогу, 
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дозволяють встановлювати недоторканi межi iдентичностi, порушення яких веде до 

припинення дiалогу [272].    

Позитивною перевагою зустрiчей є те, що iнтерактивний захiд, який зазвичай 

проводять на територiях проживання представникiв недержавних iнституцiй, 

дозволяє учасникам задавати необмежену кiлькiсть запитань людям рiзного 

етнiчного походження, вiдмiнних вiрувань та культурних традицiй, дiзнаватися про 

особливi прояви певних явищ i звичаїв у мiсцях їхньої дiяльностi. З iншого боку 

«книгам» – можливiсть толерантно вiдiйти чи вiдмовитися вiд вiдповiдi на 

некоректне запитання «читачiв». При пiдготовцi iнтерактивного заходу, 

першочерговим є створення команди для органiзацiї та проведення «живої 

бiблiотеки». Враховуючи, що органiзаторами зазвичай є представники недержавних 

iнститутiв, iнтерактивний захiд є малобюджетним, а тому потребує лише фахового 

вибору учасникiв. Фiнансовi витрати передбачаються на  оренду примiщень (за 

необхiдностi – палаток), столiв, стiльцiв, роздрук банерiв i рекламних листiвок, 

виготовлення футболок для органiзаторiв заходу тощо. Переважну бiльшiсть роботи 

мають виконувати волонтери та добровольцi за рахунок спонсорських iнвестицiй. 

Використання бiблiотечної термiнологiї при пiдготовцi та проведеннi даного заходу 

спричинило вiдповiдну назву проекту. Згiдно з посiбником щодо органiзацiї «живої 

бiблiотеки», команду формують наступнi представники [215]: 

– менеджер/координатор проекту – високо вмотивована людина чи група 

людей, органiзацiй, що несуть вiдповiдальнiсть за пiдготовку, проведення i 

подальший розвиток проекту; 

– асистент менеджера проекту, що пiдтримує комунiкацiю з недержавними 

iнституцiями, зв’язується з «книгами», фасилiтує зв’язки з громадськiстю; 

– волонтери, що безкорисливо допомагають в органiзацiї заходу, 

розповсюджують листiвки та флаєри перед i пiд час акцiї; 

–  PR-менеджер; фандрейзер (в iдеальному випадку); 

–  графiчний дизайнер; фотограф;  журналiсти; 



131 
 

–  «бiблiотекарi» – координатори процесу спiлкування в «живiй бiблiотецi», 

завданням яких є: роз’яснення «читачам»  правил роботи бiблiотеки, методiв 

поведiнки з «книгами» та регламенту; реєстрацiя «читачiв»; видача «книг»; 

–  «словники» – перекладачi, що є мiстком мiж «книгами» та iншомовними 

«читачами»; 

–  «книги» – люди, що вiдчувають певну стигму i дискримiнацiю через 

проблеми зi здоров’ям, соцiальну приналежнiсть, категорiю iнвалiдностi, специфiчнi 

погляди та стилi життя, через сексуальнi уподобання чи полiтичнi переконання. 

Зазначенi представники повиннi бути вiдкритими i готовими подiлитися досвiдом, 

власними переживаннями пiд час спiлкування з «читачами». За тематикою «книги» 

класифiкують на:  

1. соцiальнi (журналiсти, волонтери, мужчина-вихователь, працiвники секс-

iндустрiї, карлики, бездомнi, бiженцi, ВIЛ-iнфiкованi, колишнi ув’язненi, 

наркозалежнi);  

2.  iноземнi (американцi, британцi, роми, афроамериканцi та iн.);  

3. релiгiйнi (православний священик, мусульманин, буддист, iудей, кришнаїт); 

4.  субкультурнi (готи, автостопери, екстремали та iн.). 

Власне «читачами» «живої бiблiотеки» є будь-якi вiдвiдувачi зустрiчi, що 

прагнуть розвивати iдею полiкультурностi, обговорюючи пропоновану тематику з 

«книгами». Подiбнi iнтерактивнi зустрiчi мають вагоме значення для соцiально-

комунiкацiйного розвитку суспiльства, оскiльки громадяни керуються 

стереотипними уявленнями, установками i плiтками про представникiв iнших 

культур. Наявнiсть таких бар’єрiв нерiдко спричиняє непорозумiння, нетолерантну 

iнтерпретацiю маргiнальних груп населення, подеколи – ненависть та фобiї, тому 

ефективним iнструментом пiдвищення всезагальної обiзнаностi та налагодження 

мiжкультурної комунiкацiї є  дослiджуваний захiд.  

В залежностi вiд сезону проведення i специфiки конкретного заходу iснує 

декiлька типiв «живої бiблiотеки» (джерела iнформацiї – посiбники та рекомендацiї 

для органiзаторiв тематичних зустрiчей):  
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– лiтнiй варiант – спiлкування учасникiв, «книг» i «читачiв» вiдбувається 

просто неба. Даний тип потребує найменше фiнансових витрат i не обмежує 

замкнутим простором. Саме вказаний тип «живої бiблiотеки» став дебютним в 

Українi 2007 р.[101]; [281]; 

– зимовий варiант – у холодну пору року, необхiдним є примiщення з 

вiдповiдним обладнанням. Перевагами є: комфортне спiлкування, гарантована 

безпека учасникiв, можливiсть регулювання температури тощо. Вказаний тип був 

апробований у Києвi в 2008 р.;  

– тематична «жива бiблiотека» – проводиться для вирiшення конкретного 

поля проблеми i направлена на спецiальну цiльову аудиторiю. Даний тип заходу 

органiзовано в лютому 2009 р. у м. Ужгородi в рамках проекту «Iнiцiативи 

Розмаїття» – «Розвиток культурного дiалогу у Львiвськiй та Закарпатськiй 

областях» (темою i метою зустрiчi було привернення української молодi до 

мiжкультурного дiалогу з представниками нацiональних меншин). Черговим 

тематичним заходом була зустрiч у м. Жмеринка з окресленою проблематикою 

«Попередження торгiвлi людьми» [81]. У м. Вiнницi в 2011 р. презентовано 

профорiєнтацiйний проект «жива бiблiотека» для осiб з iнвалiднiстю, у результатi 

якого «книгами» виступали люди з важкими формами iнвалiдностi рiзних нозологiй, 

адаптованi до ринку працi, а читачами «книг» – особи з iнвалiднiстю, якi звернулися 

в службу зайнятостi з метою пошуку роботи. У Львовi теж було проведено декiлька 

«живих бiблiотек», в тому числi на тему проблеми ВIЛ/СНIДу [269]; 

– мобiльний варiант – у випадку, коли встановленi «книги» мандрують по 

мiстах, де їх «читають» мiсцевi жителi. Даний тип актуальний у випадку 

конфiденцiйних «книг», що не бажають у власному мiстечку поширювати власну 

проблему (приклад – ВIЛ-позитивнi учасники); 

– частково мобiльна «жива бiблiотека» – даний захiд передбачає 

присутнiсть «книг» мiсцевого населення i декiлька представникiв з iнших мiст, 

бажаючих залишитися конфiденцiйними; 

– онлайновий варiант – вiртуальне «читання» – в чатi чи на блогах.  

Останнi два типи на разi не практикувалися в Українi. 
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Концепцiю «живої бiблiотеки» щодо застосування в українському контекстi 

адаптовано Представництвом Мiжнародної органiзацiї з мiграцiї в Українi. «Захiд 

охопив 12 обласних центрiв України: Київ, Харкiв, Днiпропетровськ, Донецьк, 

Запорiжжя, Луганськ, Вiнницю, Хмельницький, Полтаву, Одесу, Херсон та 

Миколаїв» [218]. Органiзацiєю iнтерактивного заходу в Києвi займалася  волонтер 

ООН К. Зезулкова [215]. Невдовзi «жива бiблiотека» розширила свої кордони i 

практикувалася в Ужгородi, Iвано-Франкiвську, Львовi, Стрию, Тернополi, Луцьку, 

Чернiвцях, Черкасах, Полтавi, Чернiговi, Мелiтополi, Каховцi, Уманi та iн. Мiсцями 

проведення зустрiчей для мiжкультурного спiлкування були рiзноманiтнi площi, 

навчальнi заклади, парки, бiблiотеки, конференц-зали та iн. Пiд час здiйснення 

Мiжнацiонального дiалогу «жива бiблiотека» у Миколаївськiй обласнiй бiблiотецi 

для юнацтва пiдтверджено формулювання, що «саме дiалог – це шлях до подолання 

невiрного розумiння, упередженого ставлення, дискримiнацiї, соцiальної iзоляцiї та 

до спростування стереотипiв» [179]. Iнтерактивний захiд «жива бiблiотека» для 

спецiалiстiв – представникiв Вiнницької райдержадмiнiстрацiї пiдтвердив, що 

«спiлкування є важливим в проясненi проблеми людської антиетики та невiгластва 

до людей iнших рас» [35].   

Окрiм вищезгаданих спецiалiзованих, у соцiально-комунiкацiйному сенсi, 

заходiв, здебiльшого доступними для загалу є високотехнологiчнi методи 

комунiкацiї, як-от кругли столи, вiдео-конференцiї, тренiнги i марафони, соцiальнi 

мережi та iн. Державнi службовцi повиннi неухильно контактувати з новими медiа, 

використовувати соцiальнi мережi пiд час власної дiяльностi. Вагомий внесок у 

розвиток толерантного спiввiдношення мiсцевого самоврядування, неурядових 

органiзацiй, державних iнституцiй та ЗМI, надає Фонд мiсцевої демократiї у м. 

Харковi. Як одна iз громадських неприбуткових органiзацiй, ФМД впливає на 

економiчнi, полiтичнi та соцiальнi процеси в Українi. За сприяння Фонду мiсцевої 

демократiї та пiдтримкою мiжнародних органiзацiй National Democratic Institute 

(NDI), Центру гуманiтарного дiалогу (Женева) у 2015 р. органiзовано низку  

семiнарiв, круглих столiв, тренiнгiв, лекцiй на теми: «Чоловiки та жiнки в полiтицi: 

перспективи дiалогу», «Мир стає можливим, коли вороги стають людьми», «Дiалог 
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в сучасному суспiльствi: можливостi i обмеження», «Мiсцевi ЗМI пiд час кризи та 

вiйни: мiж журналiстськими стандартами i пропагандою», «Дiалог заради миру».  

Особливої уваги заслуговує проект 2013 р. – семiнар «Вiдкритий дiалог: ЗМI, 

неурядовi органiзацiї та державнi iнституцiї. Використання нових комунiкативних 

можливостей», що вiдбувся у Харковi. Учасники семiнару пiзнали новiтнi тенденцiї 

розвитку комунiкацiї мiж органами державної влади та системою мiсцевого 

самоврядування, медiа, НУО та громадянами; з’ясували для себе iснуючi 

iнструменти налагодження i забезпечення ефективної комунiкацiї в системi вiдносин 

влада – ЗМК – НУО – громадяни [30].   

Аналiз соцiально-комунiкацiйних технологiй сучасностi привiв авторку працi 

до дiючого проекту, фiнансованого ЄС i реалiзованого Медiа-консорцiумом iз п’яти 

органiзацiй: Фундацiї «Томсон», Iнституту Регiональної преси та iнформацiї (IRMI, 

Харкiв, Україна), Європейського центру журналiстики, МEMO98 та Асоцiацiї 

«Спiльний простiр» пiд назвою «Голос мiсцевих медiа: особливостi висвiтлення 

тематики переселенцiв, професiйнi норми та стандарти» (листопад 2015 р. – грудень 

2016 р.). Цi продакшн-тренiнги для журналiстiв регiональних ЗМI, у Харковi та 

Львовi, Херсонi, Днiпропетровську, Вiнницi i Одесi були профiнансованi 

Європейським Союзом. Фундацiя «Томсон» (Великобританiя) та Iнститут 

регiональної преси та iнформацiї органiзували низку тренiнгiв у партнерствi з 

Нацiональною спiлкою журналiстiв України. До кiнця 5-денних сесiй навчання 

кожен учасник отримує актуальний, збалансований матерiал для розмiщення на 

своєму телеканалi, газетi чи новинному сайтi. Пiд час навчання журналiсти 

опановують необхiднi редакторськi навички та знайомляться з найкращими 

практиками висвiтлення тематики переселенцiв. У перспективi, створена пiд час 

проекту мережа регiональних медiа слугуватиме платформою для налагодження 

прямої спiвпрацi з колегами у країнах ЄС. Окремi сесiї передбачалися для 

журналiстiв Донецької, Луганської областей та Криму. Як вважає прес-секретар 

Державного управлiння у справах мiграцiї населення (Львiв) С. Хiтрова, тренiнги, 

якi проводяться Iнститутом Регiональної преси та iнформацiї або за його участi, 

завжди мають особливу цiннiсть, оскiльки українськi та британськi тренери 
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пояснюють журналiстам, а тi, своєю чергою, пересiчним громадянам, що для 

подолання спiльних проблем важливо сприймати суспiльство таким, яким воно є, 

розумiти та чути один одного. Пiд час продакшн-тренiнгу у Львовi 18 листопада 

2015 р., у рамках зазначеного проекту, львiвський адвокат Т. Бойкович експертно 

зауважив, що бiльшiсть сюжетiв подає життя переселенцiв як суцiльну негативну 

проблему. Безумовно, маємо проблеми з законодавством, яке не завжди 

виконується, багато невирiшених ментальних питань, але ж є iншi досягнення – 

переселенцi, якi починають нове життя, працюють, долають перешкоди [334]. 

Погоджуємося, що для отримання балансу думок у суспiльствi необхiдно 

здiйснювати журналiстськi розслiдування як конфлiктiв, так i звершень 

переселенцiв, мiсцевих жителiв, чиновникiв.  

Проведене дослiдження дiяльностi недержавних iнститутiв у сферi 

налагодження мiжкультурної комунiкацiї (Британська Рада, Iнститут Ґете, 

Шведський iнститут, Альянс Франсез, Центр мiської iсторiї Центрально–Схiдної 

Європи, Iнститут Регiональної преси та iнформацiї, унiверситетськi органiзацiї) 

пiдтверджує актуальнiсть i доцiльнiсть подальшого застосування iнновацiйного 

соцiально-комунiкацiйного iнтерактивного заходу «жива бiблiотека». Практика 

показує, що проект прямо чи опосередковано сприяв гуманiзацiї освiтнiх знань, 

визнанню цiнностi розмаїття культур соцiального, релiгiйного, етнiчного та iншого 

спрямування. 

 

3.3. Вплив української дiаспори на розвиток iнтеркультурної комунiкацiї 

в соцiально-iнформацiйному середовищi 

 

Мiжкультурна комунiкацiя на етнiчному рiвнi виявляється у соцiально-

комунiкацiйнiй взаємодiї мiж локальними групами, етномовними, 

етноконфесiйними та iншими спiльнотами. В iнтеракцiї культур на цьому рiвнi, з 

одного боку, вiдбувається обопiльне засвоєння досягнень iнакшої культури, 

розвиваються iнтеграцiйнi процеси, а з другого – спостерiгається посилення 

етнiчної/нацiональної самосвiдомостi, прагнення до збереження та захисту 



136 
 

етнокультурних особливостей народу [238, с. 80]. Вiдповiдно, вважаємо за 

необхiдне розглянути моделi мiжкультурної комунiкацiї, знання яких сприяє 

оптимiзацiї взаємин, розумiнню соцiокультурних потреб i успiшнiй реалiзацiї 

iнтеркультурної комунiкацiйного процесу соцiальних структур: акультурацiю (iз її 

можливими проявами – асимiляцiя, сепарацiя, маргiналiзацiя, iнтеграцiя) та 

акомодацiю.  

Коли одна етнiчна група, пiд час тривалого i безпосереднього контакту з 

iншою, змiнює свою первiсну культурну модель, зберiгаючи етнiчну свiдомiсть, має 

мiсце явище акультурацiї, результатом якого є стан етнiчної однорiдностi, коли 

культурнi розходження мiж етнiчними спiльнотами зрештою зрiвнюються, 

вiдповiдно до вiдносної ваги взаємодiючих сторiн. Крiм того, внаслiдок такого 

контакту мiж культурами, вiдбувається двобiчне вибiркове засвоєння елементiв 

етичних норм, культурних цiнностей та народних традицiй обох взаємодiючих 

етнiчних груп. У процесi акультурацiї одночасно вирiшуються двi важливi 

проблеми: прагнення зберегти власну культурну iдентичнiсть разом iз включенням в 

iншу культуру. Комбiнацiя можливих варiантiв вирiшення цих проблем 

проявляється у чотирьох основних стратегiях акультурацiї: асимiляцiї, сепарацiї, 

маргiналiзацiї, iнтеграцiї [149]. 

Асимiляцiя – це рiзновид акультурацiї, за якого цiннiсть власної культурної 

спадщини явно принижується [29, с. 42–43]. Це призводить або до поглинання 

домiнуючою групою етнокультурної меншини, або до формування двома групами 

певного третього варiанту, за якого новостворена культура несе в собi бiльш 

рiвноправне, порiвняно з першим варiантом, поєднання елементiв двох вихiдних 

культур. Асимiляцiю спричинюють такi чинники: економiчнi – посилення 

господарських зв’язкiв мiж етнiчними групами у районах їх спiльного проживання, 

якi ведуть до стирання суттєвих ознак самоiдентифiкацiї; внутрiшньої мiграцiї – 

представники етнiчних груп потрапляють в соцiально-iнформацiйне оточення iнших 

нацiональностей, наприклад –  транснацiональнi шлюби; мовна асимiляцiя – народи 

втрачають свою i вважають рiдною мову iнших етносiв; посилення духовної i 

культурної взаємодiї народiв; урбанiзацiя. Наслiдками етнiчної асимiляцiї є змiна 
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самосвiдомостi, мови та культури, збiльшення чисельностi одних етносiв i 

зменшення iнших тощо. Поряд iз добровiльною асимiляцiєю, що ґрунтується на 

взаємному бажаннi, готовностi i здатностi до неї не тiльки домiнуючої 

етнонацiональної спiльноти, але й етнiчних меншин, примусова асимiляцiя 

вiдбувається внаслiдок полiтики  центральних та/чи мунiципальних органiв влади, 

спрямованої на обмеження сфери використання або взагалi викорiнення мови, 

культури, традицiй, способу життя та iнших духовних цiнностей етнiчних меншин, 

позбавлення їх етнiчної пам’ятi, послаблення етнiчної свiдомостi, i в кiнцевому 

пiдсумку  –  її знищення [108, с. 185]. 

Сепарацiєю є заперечення чужої культури при збереженнi iдентифiкацiї зi 

своєю. У цьому випадку представники недомiнантної групи вiддають перевагу 

бiльшому або меншому ступеню iзоляцiї вiд домiнантної культури. За умов 

маргiналiзацiї бачимо i втрату iдентичностi з власною культурою, i вiдсутнiсть 

iдентифiкацiї з культурою бiльшостi. Останньою iз стратегiй акультурацiї вважаємо 

iнтеграцiю, як процес збереження i подальшого розвитку власної культурної 

спадщини на тлi доброзичливого сприйняття рiзноманiтних форм взаємодiї з 

бiльшiстю. Ця стратегiя зумовлює виникнення мозаїчного суспiльства, у межах 

якого кожен елемент мозаїки зберiгає свою самобутнiсть, а всi етнокультурнi групи 

разом створюють нову цiлiснiсть [108, с. 186–187]. 

Протилежною моделлю мiжетнiчної культурної взаємодiї є акомодацiя. Адже 

попри бажання чи небажання особистостi, вона все ж належить до певного етносу, 

культури, соцiальної, професiйної групи чи мовного осередку. Вiдповiдно, чим 

швидше особа iдентифiкує себе i зрозумiє необхiднiсть комунiкативної спiвпрацi, 

тим легше їй буде вижити у «зграї», що є її  суспiльним оточенням на даний момент. 

Має мiсце також пристосування полiтики держави до вимог етнiчних меншин, що 

призводить до формального визнання деяких прав нацiональних груп i спiльнот. У 

полiтичнiй практицi держави вона реалiзується у територiальнiй автономiї, коли 

етноси отримують певну державну чи адмiнiстративну самостiйнiсть аж до 

федерального устрою, разом з тим – у нетериторiальнiй автономiї, коли права, 

повноваження та можливостi етносiв реалiзуються у сферi культури, освiти та 
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конфесiйного життя, що дозволяє консолiдувати нацiональну самосвiдомiсть, 

зберiгати звичаї й традицiї, розвивати рiдну мову [65, с. 56–76].  

Хронологiчний аналiз процесу створення закордонного українства потребує 

заглиблення в передумови виникнення захiдної та схiдної української дiаспори, 

чотирьох переселенських хвиль. Iснує чимало наукових праць вiтчизняних 

дослiдникiв (Г. Луцишин, I. Ключковська, О. Антонюк, О. Малиновська, Т. 

Веремчук, Т. Цимбал та iн.), присвячених саме дослiдженню суспiльно-полiтичних 

обставин виникнення дiаспори та аналiзу мiжкультурних взаємовiдносин у площинi 

переселенцiв i материнської нацiї [27]; [113]; [114]; [142]; [156]; [167]; [295].  

Виокремимо найважливiшi чинники дiяльностi спiльнотного комунiкативного 

згуртування свiтового українства з материнською нацiєю. Переселення громадян за 

кордон, створення дiаспор за межами країни походження обумовлюється 

розмаїтими причинами, серед яких: необхiднiсть втечi вiд складнощiв соцiально-

економiчного життя, релiгiйних утискiв, колонiзацiя територiй, геополiтичнi 

фактори тощо. О. Малиновська висновує, що за здатнiстю захищати свої iнтереси, 

розрiзняють «мобiлiзованi» дiаспори (якi мають полiтичний, органiзацiйний, 

фiнансовий потенцiал) та «пролетарськi» (якi не володiють навичками вiдстоювання 

колективних iнтересiв) [167, с. 41–48].   

Як вiдомо, впродовж столiть українцi були вимушенi боротися за соборнiсть 

своїх земель, державну незалежнiсть України. Внаслiдок внутрiшньо-полiтичних та 

геополiтичних обставин, сотнi тисяч громадян були вимушенi покинути територiю 

держави. Iснують рiзнi факти щодо густини заселення українцями iнших країн, 

побутує думка, що нинi за кордоном їх мешкає вiд 10 до 20 мiльйонiв. Проживаючи 

мiж автохтонами (автохтони – корiннi жителi країни чи мiсцевостi, iнша назва – 

аборигени) [90, с. 40], емiгранти переймають їхнiй стиль життя i намагаються 

адаптуватися в новому соцiокультурному оточеннi. Втiм, iснує деяка принципова 

вiдмiннiсть мiж емiгрантами i представниками дiаспори. Якщо першi покинули 

країну походження з метою постiйного проживання за кордоном, то другi постiйно 

пiдтримують зв’язок з Батькiвщиною, створюючи своєрiдне суспiльство у новому 

соцiально-iнформацiйному середовищi.  
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Розбудова України як самостiйної, незалежної держави, її полiтичне, 

економiчне i духовне вiдродження демонструє широку перспективу спiвпрацi зi 

свiтовими спiльнотами. Н. Гумницька узагальнює вчення зарубiжних дослiдникiв 

глобалiзацiйних процесiв наступним чином: «наростає криза двох шляхiв розвитку 

сучасної цивiлiзацiї – з одного боку трансформацiя, унiфiкацiя, iнтернацiоналiзацiя, 

космополiтизацiя, мультикультуралiзм, а з iншого – прагнення до нацiональної 

iдентифiкацiї, закорiнення у свої етнiчнi традицiї, обряди, звичаї, мову, культуру» 

[68, с. 192]. Дослiджуване явище мiжкультурної взаємодiї є багатогранним, дещо 

суперечливим  i комплексним. Л. Ляпiна трактує його як «процес створення, 

утвердження i подолання стереотипiв, оскiльки кожна культура сприймає iншу не 

адекватно, не в повному обсязi та питомiй якостi, а лише в тих компонентах i 

якостях, яких сама певний перiод потребує i здатна перейняти, засвоїти» [69]. Отож, 

мiжкультурна взаємодiя залежить насамперед вiд суспiльно-полiтичних обставин, 

iсторичних передумов, культурно-цивiлiзацiйних особливостей країни чи регiону.  

Аналiз дiяльностi закордонного українства пiдтвердив, що за будь-яких умов 

здiйснюються культурнi заходи, вiдкриваються цiльовi клуби, налагоджуються 

зв’язки з державними i громадськими органiзацiями. Науковцi по-рiзному трактують 

поняття «дiаспора»; одне з означень: це частина етносу, що внаслiдок рiзних 

обставин опинилася поза межами свого етнiчного ядра в iноетнiчному середовищi, 

проте зберегла свою етнiчну самобутнiсть, виробила специфiчну «дiаспорну» 

самосвiдомiсть, утворила органiзацiйну структуру, що в сукупностi дає їй 

можливiсть стримувати етнiчну трансформацiю та групову асимiляцiю [90, с. 18]. 

Згiдно з тлумаченням О. Антонюка,  дiаспора – це значна частина представникiв 

народу, розселена за межами країни походження, що утворювалась шляхом 

насильницького виселення, внаслiдок загрози геноциду, дiї соцiальних чи 

економiчних факторiв [142, с. 117–119].   

Етнiчнi групи, що були змушенi вiдiрватися вiд свого народу, але 

продовжують iснувати як особлива етнiчна спiльнота, також називають 

представниками дiаспори. Назвемо декiлька критерiїв визначення нацiональної 

групи як дiаспори: розселення частини етнiчної групи у значнiй кiлькостi країн за 
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межами титульної полiтико-адмiнiстративної одиницi або Батькiвщини, 

самоiдентифiкацiя її членiв, наявнiсть нацiональної iдеї, пiдтримання дiаспори 

складною взаємодiєю соцiальних iнститутiв i явищ тощо. Функцiональнiсть 

представникiв дiаспори не обмежується даним перелiком, все ж наведемо декiлька 

завдань для них: регулювання мiграцiйних потокiв, полiтичне лобiювання iнтересiв 

країни походження, пiдтримання культурних зв’язкiв iз iсторичною Батькiвщиною, 

органiзацiя побуту iз врахуванням збереження мовно-релiгiйних ознак, застосування 

соцiально-комунiкацiйних технологiй для органiзацiї громадської думки. 

«Культурологiчний словник» демонструє iсторичнi передумови щодо 

трактування дiаспори – спершу українцiв, якi залишали Батькiвщину, вважали 

емiгрантами, згодом українською колонiєю, далi, залежно вiд мiсця поточного 

проживання, американсько-канадськими українцями, українськими австралiйцями. 

Часто українських переселенцiв характеризують як «зарубiжнi українцi», 

«українська етнiчна група», «українська дiаспора». Можна назвати «свiтове 

українство», однак термiн охопить i мешканцiв України. Надаючи переваги термiну 

«українська дiаспора», О. Антонюк тлумачить його як: українцi або особи 

українського походження, що проживають за межами територiї України, якi мають 

складну етнополiтичну структуру, спiльнi нацiональнi витоки i виявляють 

внутрiшню спроможнiсть до самоорганiзацiї [142, с. 117–119].   

Процес iнтеграцiї трудових мiгрантiв в чужоземне середовище вiдбувався за 

декiлькома моделями: добровiльної сегрегацiї, творення дiаспор, асимiляцiї, 

маргiналiзацiї (бiльшiсть українських емiгрантiв). Українськi емiгранти, як живий 

органiзм, вписується в загальну свiтову дiаспорну та мiграцiйну мозаїку, з 

властивими для неї внутрiшнiми суперечностями, конфлiктами рiзних емiграцiйних 

хвиль, трансформацiйними та асимiляцiйними процесами, на якi держава 

зобов’язана реагувати [114, с. 70–75].   Українська дiаспора, як один iз повноцiнних 

елементiв суспiльства, все ж напряму залежить вiд перебiгу полiтичних та 

етнокультурних процесiв на Батькiвщинi.  

Iсторики та науковцi умовно подiляють перiоди переселення українського 

населення за кордон на чотири хвилi. Перша хвиля масового переселенського руху з 
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України була зумовлена здебiльшого соцiально-економiчним становищем i масовим 

безземеллям селян у добу Австро-Угорщини. Надлишок робочої сили серед 

захiдних українцiв зумовив вiдтiк громадян за кордон для подальшого 

працевлаштування. Суттєва вiдмiннiсть таких емiгрантiв полягає в тому, що 

комунiкативнi зв’язки для них є лише методом спiлкування рiдною мовою на фонi 

складнощiв взаємовiдносин iз iноземцями. В принципi, вони не намагаються 

поширювати власну культуру, натомiсть прагнуть швидше втягнутися у нове 

середовище iснування. Часовий iнтервал першої хвилi межує на рубежi ХIХ i ХХ 

столiть [27]. 

Друга переселенська хвиля активiзувалася в мiжвоєнний перiод ХХ ст. i була 

зумовлена полiтичними намiрами. Пiсля поразки Української революцiї 1917–1921 

рр. основними напрямками емiграцiї були країни: Польща, Францiя (службовцi та 

прихильники Української Народної Республiки), Чехословаччина (дiячi Захiдно- 

Української Народної Республiки), Нiмеччина (представники Гетьманату                  

П. Скоропадського), чим українцi демонстрували власне бажання бути неподалiк вiд 

Батькiвщини, але все ж у новому полiтичному оточеннi. Водночас дещо зменшився 

вiдтiк українцiв за океан. На вiдмiну вiд емiгрантiв за економiчними причинами, 

полiтемiгранти не завжди прагнули iнтегруватися у нове оточення, намагаючись 

зберегти тiсний зв’язок з країною походження. Третя хвиля емiграцiї пiсля Другої 

свiтової вiйни ще бiльше розсiяла українцiв по рiзних континентах. Як вважає          

Г. Щигельська, завдяки застосуванню соцiально-комунiкацiйних технологiй 

мобiльного зв’язку, соцiальних мереж, релiгiйних комунiкацiйних технологiй, 

органiзацiйний та фiнансовiй базi, створенiй представниками першої та другої 

емiграцiйних хвиль, полiтичним емiгрантам третьої хвилi вдалося досить швидко 

адаптуватися в країнах поселення [303, с. 152–156].     

Четверта хвиля i так званi «шлюбнi емiграцiї» почали створювати в перiод 

1960–1970-х рр. i 1980-х – на початку 1990-х рр. вiдносно невеликi колонiї в Iзраїлi, 

Iраку, Iранi, Саудiвськiй Аравiї, Єгиптi, Японiї, мотивами яких було прагнення 

працевлаштуватися за кордоном [90, с. 36]. У важкi часи середини 90-х рр. ХХ ст. 
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українцi почали виїжджати в захiдноєвропейськi країни зi стрiмким економiчним 

ростом, серед яких Iталiя, Iспанiя, Португалiя, країни Бенiлюксу та iн. [298, с. 406].   

Отже, до захiдної дiаспори можемо зарахувати як нащадкiв iсторичної 

української дiаспори, так i представникiв новiтньої емiграцiї, що покинули Україну з 

метою пошуку кращої роботи, реалiзацiї власного наукового потенцiалу та здобуття 

фiнансової незалежностi. Емiгранти мiжвоєнного i повоєнного перiодiв, заселяючи 

здебiльшого США, Канаду, Бразилiю, Аргентину, Угорщину, Австрiю, Нiмеччину, 

Iталiю, намагалися ментально, iнституцiйно адаптуватися в країнах проживання, 

створюючи власнi компактнi поселення. Пiд схiдною українською дiаспорою          

О. Антонюк розумiє українську дiаспору, що утворювалася шляхом переселення 

українцiв, починаючи з кiнця ХII ст. до внутрiшнiх губернiй Росiйської iмперiї, 

згодом – до Росiї та iнших державних формувань колишнього СРСР (там проживає 

до 15 % усього українського населення) [142, с. 403–404]. Сприймаючи росiйську 

нацiю як кровну i близьку за мовними ознаками та звичаєвим устроєм, емiгранти 

України на Сходi стали близькими до асимiляцiйних процесiв, i з часом 

iнтегрувалися у росiйське суспiльство. При стратегiчному плануваннi зовнiшньої 

полiтики України щодо Росiї, слiд пам’ятати, що представники схiдної української 

дiаспори становлять кiлькiсно-великий потенцiал для нашої держави, як потужний 

елемент впливу на зовнiшнi стосунки Росiйської Федерацiї з Україною. Втiм, 

сучасний стан взаємин мiж цими державами характеризуємо як росiйсько-

українську вiйну, вiдповiдно, не йдеться про тiснi соцiально-комунiкацiйнi 

взаємодiї, радше навпаки – посiюється ворожнеча за посередництвом засобiв 

масової iнформацiї та комунiкацiї. 

Огляд комунiкацiйної дiяльностi представникiв захiдної i схiдної української 

дiаспори дозволяє пiдсумувати певнi вiдмiнностi мiж ними. Якщо перших, за станом 

громадської активностi, можна вважати самостiйною нацiонально-полiтичною 

одиницею, то другi переважно є етнокультурною спiльнотою. Захiдна українська 

дiаспора, в бiльшостi, має достатнiй ґрунт для подальшого iснування, володiє 

необхiдним категорiйним апаратом, матерiальними статками i фiнансовою 

пiдтримкою. В той же час, схiдна дiаспора потребує додаткового фiнансування вiд 
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держави походження, мiжнародно-правового захисту i детальнiшої органiзацiї у 

сферi соцiальних комунiкацiй. Вiдповiдно, представники захiдної української 

дiаспори спроможнi спiвпрацювати з громадськими органiзацiями України, охоче 

поширюють об’єктивну iнформацiю про материнську державу. Щодо схiдної 

(найчисельнiшої) дiаспори, її представники, ймовiрно, очiкують дотацiй з 

української сторони для проведення певних культурно-просвiтницьких та 

туристичних акцiй. На жаль, в Росiйськiй Федерацiї донинi не створено жодної 

загальноосвiтньої української школи, а успiшно дiюча Бiблiотека української 

лiтератури в Москвi у 2014–2016 рр. фактично гальмується i переформатовується 

тамтешньою владою (у зв’язку з наявнiстю т. зв. екстремiстських матерiалiв у її 

фондах) [202]. 

На жаль, представники дiаспори та української влади недостатньо 

органiзовують зустрiчi на мiждержавному i мiжнацiональному рiвнях. Позатим, 

дiаспорнi дiячi, насамперед керiвники Свiтового Конгресу українцiв, Конгресу 

українцiв Канади, Об’єднання  українцiв у Польщi мають можливiсть i повиннi 

лобiювати євроiнтеграцiйнi iнтереси України в свiтi, здiйснювати безпосереднiй 

вплив на полiтичнi, бiзнесовi, культурнi та церковно-релiгiйнi iнституцiї тощо. 

Бiльшiсть закордонних українцiв є повноправними громадянами зарубiжних країн; 

при цьому вони не забувають про збереження нацiонально-культурного середовища,  

яке має пiдтримати материнську мову, народнi традицiї, нацiональну самобутнiсть.  

Загалом свiтове українство є потужним лобiстом полiтичних iнтересiв Української 

держави, важливим ресурсом для поширення нацiональних культурних надбань поза 

межами Вiтчизни. На жаль, глобалiзацiйнi процеси руйнiвно впливають на 

етнокультурне середовище дiаспори, чимало представникiв якої поступово 

втрачають мову, загалом зв’язок iз материнської нацiєю.   

В. Семко видiляє характерну, проте необов’язкову рису дiаспори – 

«гетоiзацiя», як процес утворення емiгрантами компактних етнiчних поселень, як 

один iз засобiв уникнення культурного шоку, про який згадано в попереднiх 

роздiлах дисертацiї  [243, с. 198]. Доказом того є факт, що вiд часу здобуття 

Україною незалежностi спостерiгається особлива вiдкритiсть до контактiв iз 
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спiввiтчизниками серед емiгрантiв – представники дiаспори намагаються допомогти 

Українi налагодити фiнансово-економiчне життя, покращити дiяльнiсть культурно-

освiтнiх установ. Не завжди конструктивно проходили Всесвiтнi Форуми українцiв 

у Києвi (починаючи з 1992 р.). Пiд час таких зустрiчей учасники розглядали питання 

щодо спiвпрацi свiтового українства, пiдтримки українських громад у всiх регiонах 

їхнього проживання, однак не завжди доходило до впровадження задуманого. 

Нерiдко цьому перешкоджала тодiшня владно-полiтична команда В. Януковича. 

Як правило, в мiжкультурному соцiально-iнформацiйному середовищi 

емiгранти створюють своєрiднi транснацiональнi спiльноти, всерединi яких панує 

взаємна пiдтримка i багатостороннє iнформування. Члени дiаспори проникають у 

чисельнi комунiкативнi групи, що допомагають адаптуватися один одному до нових 

умов проживання, i разом з тим – поширюють власну культуру в iноетнiчному 

середовищi. Такi мiгранти не особливо потребують полiтичної пiдтримки чи влади 

над собою з приймаючої сторони. Вони фактично створюють мiнi-країну, власнi 

iнституцiї i самостiйно регулюють взаємини, практикують соцiально-комунiкацiйнi 

технологiї перемовин та iнформацiйного охоплення[151]. 

Мiжкультурна взаємодiя мiж дiаспорою та материнською нацiєю 

простежується також серед членiв транснацiональних сiмей. Такий соцiально-

культурний обмiн має позитивнi наслiдки у випадку забезпечення рiвноваги мiж 

iнтеграцiйними процесами i збереження зв’язкiв iз країнами походження. У зв’язку з 

цим, тамтешнi волонтерськi органiзацiї цiлеспрямовано повиннi працювати з дiтьми 

у закладах освiти, активiзувати молодь щодо участi у соцiально-гуманiтарних 

проектах на пiдтримку поранених воякiв АТО, родин Небесної сотнi та iн. Серед 

активiстiв повинен iснувати взаємозв’язок мiж громадськими, молодiжними, 

волонтерськими органiзацiями. Такi умови iснування в iноетнiчному середовищi 

забезпечать збереження культурної iдентифiкацiї населення дiаспори, полегшать 

процес соцiальної адаптацiї в новому для них оточеннi. Проте, синтез об’єктивних 

соцiально-економiчних та етнiчних процесiв не завжди вiдбувався без труднощiв. 

Мiжнацiональнi шлюби в таких умовах нерiдко асимiлюють представникiв родини, 
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притуплюють їх iсторичну пам’ять. Вказанi факти реально вiддзеркалюють 

негативнi тенденцiї iнтернацiоналiзацiї етнокультурних середовищ.  

Наведемо цитату О. Малиновської, яка наводить формулу М. Орожко – 

«формула п’яти Т» [167, с. 44]. Згiдно з нею, представники дiаспори мають 

сприяюти соцiально-економiчному розвитку країни походження у таких сферах: 

туризм, транспорт, телекомунiкацiї, торгiвля, трансферти. Данi галузi допомогли би 

покращити український транспортний бiзнес, збiльшити нацiональне виробництво, 

iнтенсифiкувати обсяги мiжнародної торгiвлi та вдосконалити маркетинговi 

комунiкацiї тощо. Важливо також систематизувати контакти мiж науковцями 

України та дiаспори, налагодити обмiн новiтнiми технологiями.  

Перебуваючи за межами власної держави, закордоннi громади українцiв 

намагаються активiзувати всiлякими методами прямi контакти з вiтчизняними 

органiзацiями. При цьому залучаються сучаснi СКТ: електронних мереж, 

мобiльного зв’язку, соцiальних зв’язкiв тощо. Крiм звиклих громадських 

органiзацiй, закордоннi українцi засновують численнi регiональнi, мiськi, 

студентськi, жiночi спiльнотнi згуртування. Емiгранти розповсюджують знання про 

власну культуру шляхом створення шкiл, церков, курсiв українiстики, проведення 

тренiнгiв i зустрiчей мiжкультурного рiвня. Спостерiгається поширення практик 

взаємних обмiнiв серед наукового товариства. Постiйнi комунiкацiї мiж 

викладачами, студентами на мiкро- (мiжвузiвськi зв’язки) i макрорiвнi (контакти 

представникiв однiєї країни з українськими студеями) сприяють пропагандi 

української культури та науки за кордоном. Тематика зустрiчей i заочних спiлкувань 

може рiзнитися – вiд обговорення iсторичних подiй (Української революцiї 1917–

1921 рр., Голодомору i Геноциду, урокiв Майданiв), сучасної суспiльно-полiтичної 

ситуацiї, до традицiйних конгресiв та конференцiй на рiвнi унiверситетiв (Києва, 

Львова, Чернiвцiв та iн.) з вузькоспецiалiзованої тематики. Важливiсть впливу 

провiдних українських унiверситетiв за кордоном резюмує Г. Луцишин  [156, с. 234–

236]. Такi органiзацiї виконують роль культурного посольства українства, активно 

дослiджують життя дiаспори серед мiсцевих жителiв, зацiкавлюють науковцiв iнших 

держав тематикою української культури. Не менш важливою є практика створення 



146 
 

громадських шкiл, названих «рiдними школами», в яких органiзовуються курси 

українознавства, мови, лiтератури та мистецтва. Культурна iдентифiкацiя засобами 

освiти, як слушно вважає Т. Цимбал, має вiдбуватися не на ґрунтi етноцентризму та 

нацiонального iндивiдуалiзму, а у взаємодiї з загальнолюдськими цiнностями i 

смислами культури, тобто iнтерсуб’єктивно  [56, с. 194].   

Мiжнародний iнститут освiти, культури та зв’язкiв з дiаспорою Нацiонального 

унiверситету «Львiвська полiтехнiка» спрямовує свою дiяльнiсть на допомогу 

громадам українського зарубiжжя. I. Ключковська, яка очолює дану iнституцiю, 

пiдкреслює, що закордонне українство є важливим демографiчним, 

iнтелектуальним, соцiально-культурним та iнформацiйним ресурсом України  [113, 

с. 25–28]. Реалiзацiя соцiально-технологiчних програм полягала у проведеннi МIОК 

Мiжнародних Конгресiв «Дiаспора як чинник утвердження держави Україна у 

мiжнароднiй спiльнотi»; у прикладному втiленнi проекту пiд назвою «Вiдкриймо 

для України українську дiаспору», учасники якого мали змогу пiзнати глибше життя 

своїх закордонних спiввiтчизникiв. Ефективним для допомоги громадам i школам 

рiзного типу українського зарубiжжя є створений МIОК освiтньо-iнформацiйний 

портал «ДУДА» (Держава Україна – Дiаспора). У рамках проекту «Крок до 

України», Iнститут розробив концепцiю iнтерактивного пiдручника задля 

впровадження новiтнiх методiв вивчення i поширення української мови та культури. 

Забезпеченню прямих комунiкативних взаємин сприяв обмiн шкiльною i 

студентською молоддю [113]; [114]; [142].  

Державна полiтика України щодо дiаспори має включати також проведення 

партнерських дiалогiв на рiвнi рiзних середовищ (полiтикiв, дипломатiв, 

громадських активiстiв, урядовцiв, науковцiв, молодi), прозору взаємодiю 

центральної та регiональної влади, належне висвiтлення життєдiяльностi дiаспори у 

засобах масової iнформацiї, що формують громадську думку  [167, с. 41–48].  Адже 

налагоджена дiяльнiсть ЗМК, соцiальна реклама, телепроекти вiдiграють велику 

роль у формуваннi свiтобачення населення. 

Публiчна влада, опираючись на сучаснi досягнення iнформацiйного 

суспiльства, поступово перетворює полiтику в медiапроцес. Глобалiзацiя медiа 
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посилила можливостi контролю мультимедiйних послуг, якi концентруються у 

щоразу меншiй кiлькостi корпорацiй, внаслiдок чого з’являються новi 

iнформацiйно-комунiкацiйнi перешкоди. У цьому контекстi особливого значення 

набуває Iнтернет, оскiльки доступ до нього мають лiдери думок i саме вiн руйнує 

монополiю мас-медiа, даючи можливiсть користувачам впливати на журналiстськi 

середовища [73, с. 16–27]. Незаперечним є факт того, що Iнтернет є 

найпрогресивнiшим ЗМК. Проявляючи динамiчнiсть, об’єднуючи розрiзненi 

комунiкацiйнi системи у глобальну мережу, вiдбувається транскордонний обмiн 

iнформацiєю в межах усiєї планети. Iнтернет-газета, як повiдомляє О. Колiсник, є 

одним iз видiв мережевого видання, що розповсюджується у цифровому форматi 

через Iнтернет i вiдзначається високим рiвнем iнтерактивностi, мультимедiйностi, 

гiпертекстуальностi. Дослiдниця подає перелiк технологiчних переваг Iнтернет-

газет, порiвняно iз традицiйними виданнями, серед яких: активне використання 

гiперпосилань, мультимедiйний формат iнформування аудиторiї, нефiксована 

перiодичнiсть та багато iнших [124, с. 6–10].   

Налагодженню мiжнацiональної терпимостi й толерантного ставлення сприяє 

також сукупнiсть засобiв масової iнформацiї та комунiкацiї. Дiяльнiсть мас-медiа, 

активне заповнення Iнтернет-простору забезпечують мирне спiвiснування суб’єктiв 

мiжкультурної дiяльностi. При цьому представники дiаспори мають змогу, завдяки 

нацiональним ЗМI, отримувати iнформацiю про життя в Українi та свiтi. Наявнiсть 

декiлькох джерел подачi iнформацiї (зокрема й опозицiйних до влади), дають 

можливiсть реципiєнтам творити власне об’єктивне бачення суспiльно-полiтичної 

ситуацiї. Необхiдно окреслити основнi функцiї дiаспорних медiа в процесi 

мiжкультурної комунiкацiї (Т. Веремчук):  

– комунiкативна (мас-медiа створюють зв’язок мiж дiаспорною 

спiльнотою i Батькiвщиною, забезпечують кооперацiю мiжетнiчних i мiждержавних 

iнституцiй);  

– iдентифiкацiйна (усвiдомлення серед зарубiжних українцiв взаємної 

«культурної чужинностi»);  

– освiтньо-культурна (обмiн знаннями й досвiдом завдяки дiяльностi ЗМI);  
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– орiєнтувальна (медiа демонструють стандарти культурної системи 

iншого етносу, внаслiдок чого кожен може обрати за прийнятну певну поведiнку i 

отримати культурнi орiєнтири); 

– дипломатична (вплив ЗМI на вироблення зовнiшньої полiтики); 

– iнтеграцiйна (налагодження дiалогу мiж етносами, релiгiями) тощо  [27].     

Безумовний вплив на мiжкультурну комунiкацiю спiльнотних угрупувань 

дiаспори iз материнською нацiєю здiйснюють СКТ мережевих зв’язкiв. Створенi 

фахiвцями новiтнi технологiї можуть стати дiєвими каналами спiлкування i 

пiдтримки взаємовiдносин, зокрема з представниками органiв влади. Не важливо –

на рiвнi домогосподарки, чи громадських органiзацiй, комунiкацiї в мережевих 

угрупуваннях мають специфiчний вплив на духовно-культурну атмосферу в системi 

соцiальної дiяльностi. Набуває популярностi трактування соцiальних мереж як 

феномену нових соцiальних вiдносин, що визначає рiзновид необмеженого в часi й 

просторi, багатостороннього iнформацiйного взаємообмiну. Такий тип комунiкацiї, 

як запевняє Ю. Горбань, називають «конвергентною iнтерактивною комунiкацiєю» 

[44, с. 39]. Аналiз перебiгу культурних заходiв мiжнародного рiвня (Чемпiонат 

Європи з футболу (2012 р.), Євробачення (2004 р., а особливо – 2016 р.) та iнших) 

показує тенденцiю пiдтримки нашої держави зi сторони iноетнiчних країн. Це 

можна пояснити присутнiстю українцiв по всьому свiту (i у рiзних сферах – 

полiтики, бiзнесу, спорту, культури), як наслiдок – створення позитивного iмiджу 

України, навiть серед iноземцiв, що нiколи не вiдвiдували нашу країну. 

Отже, у пiдроздiлi розкрито основнi поняття щодо дiяльностi дiаспорних 

утворень, пiдсумовано особливостi життєдiяльностi захiдної та схiдної дiаспори, 

наведено соцiально-комунiкацiйнi технологiї розвитку взаємовiдносин свiтового 

українства (на рiвнi унiверситетських комунiкацiй i шкiльництва, спецiалiзованих та 

церковних iнституцiй, Iнтернет-газет та iнших видiв медiа впливу). Виявлено, що 

iнколи нетактовнi, нетолерантнi повiдомлення, заклики, медiа-данi можуть 

перекреслити напрацьованi вiдносини мiж державами-партнерами та суб’єктами 

громадянського суспiльства.  
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Видiлено декiлька чинникiв, форм i методiв впливу на iнтерактивну 

кооперацiю, спрямовану на адекватне трактування iнакшостей серед закордонного 

українства. В основному, йдеться про потенцiйну можливiсть задовольняти 

iнформацiйнi запити дiаспорних утворень; про мультиплiкацiю цiнностей 

материнської нацiї за кордоном; про доступнiсть соцiально-комунiкацiйних 

технологiй (мобiльного зв’язку, електронних мереж); про соцiально-iнформацiйнi 

обмiни за посередництвом медiа-ресурсiв; про спроможнiсть отримати 

консультування iз застосуванням психотерапевтичних технологiй (у випадку 

культурного шоку); про технологiчну оптимiзацiю превентивних заходiв i засобiв 

iнтерактивної комунiкацiї тощо. Цiнним би мав також стати досвiд дiаспори щодо 

патрiотичного виховання, пiдтримання рiдної мови, народних традицiй, зокрема в 

iнонацiональному та полiкоенфесiйному середовищi. 

 

3.4. Стратегiчне планування соцiально-комунiкацiйного забезпечення 

самоiдентифiкацiї представникiв нацiонально-культурних товариств 

 

Теоретичну основу розгляду процесiв здiйснення мiжкультурної комунiкацiї 

серед представникiв закордонного українства склали узагальнення А. Попка, А. 

Хранюка, В. Євтуха, В. Рожка, В. Рященко, I. Ключковської, О. Антонюка,  О. 

Фецяка [77]; [90]; [113]; [114]; [142]; [235]; [282]; [291]. Разом iз тим, вiдсутнi 

iнтерпретацiї стратегiчного планування щодо збереження нацiональної iдентичностi 

представниками дiаспори та нацiонально-культурних товариств шляхом 

застосування соцiально-комунiкацiйних технологiй.  

Новiтня українська культура формувалась в особливих iсторичних умовах, пiд 

тиском асимiляцiйних заходiв i полiтичних репресiй. Не залежно вiд причини 

емiграцiї, закордоннi українцi об’єднанi прагненням зберегти i розвивати 

нацiональну культуру, змiцнювати i пiдтримувати зв’язки з громадськiстю 

iсторичної Батькiвщини. Позатим, соцiально-економiчнi перетворення в Українi 

напряму залежать вiд ступеня координованостi дiаспори, її субординацiї, 

домiнування та взаємодiї в країнi перебування. Крiм того, вирiшальним фактором 
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обрання типу соцiальної взаємодiї з iммiгрантами титульного етносу є 

зацiкавленiсть у створеннi цiлiсного нацiонально-державного утворення, швидкiсть 

темпiв денацiоналiзацiї та полiтики асимiляцiї.  

Як вiдомо, схiдна українська дiаспора формувалася масовими виселеннями i 

освоєнням природних ресурсiв Сибiру, в той час як захiдна дiаспора – здебiльшого 

на обох американських континентах пiсля переслiдувань, соцiально-економiчних 

труднощiв, починаючи з кiнця ХIХ ст. аж до пiслявоєнних рокiв Другої свiтової 

вiйни, вже в основному як полiтична. Полiтика багатокультурностi у бiльшостi країн 

(окрiм, можливо, Росiї) дає можливiсть збереження iдентичностi дiаспор. Зусиллями 

представникiв української дiаспори органiзоване могутнє пiдґрунтя для наукового i 

культурного розвитку емiгрантiв, засновано вищi i середнi навчальнi заклади, 

культурнi установи, освiтнi центри. Зважаючи на глобалiзацiю та сильнi 

асимiляцiйнi процеси, зарубiжнi українцi у складi етнокультурних товариств 

продовжують пiдтримувати i оновлювати мiжкультурну взаємодiю iз державою 

походження iз застосуванням соцiально-комунiкацiйних технологiй: перемовин, 

електронних мереж,  мобiльного зв’язку, психотерапевтичних  технологiй та СКТ 

iнформацiйного охоплення тощо. У випадку повернення мiгрантiв (здебiльшого з 

європейських країн – Iталiї, Португалiї, Польщi) на Батькiвщину, мiжнароднi 

контакти ще бiльше поглиблюються. 

Деякi рiзновиди форм здiйснення культурно-освiтньої дiяльностi пiдкреслив 

Л. Бунецький: створення бiблiотек та читалень, передплата преси i розповсюдження 

книжок з України посеред мiжкультурних партнерiв, популярно-науковi сесiї, 

вiдзначення нацiональних свят та ювiлейних дат (наприклад, День Незалежностi, 

Свято соборностi України, Шевченкiвське свято, Свято матерi), розповсюдження 

записiв українських виконавцiв з Польщi та України, iнформацiї про українськi 

сторiнки в мережi Iнтернет тощо [23, с. 83].    

Вагомий культурний внесок спостерiгаємо також вiд фундаторiв дiаспорних 

структур при втiленнi проектiв мiжнародного рiвня. Зокрема бачимо: соцiально-

комунiкацiйний вплив на масову аудиторiю; вiдновлення iсторичних пам’яток; 

спонсорство щодо вiдновлення та реставрацiї релiгiйних та наукових закладiв. На 
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жаль, iснує небагато спiльних мiжнародних проектiв, в яких могла би брати участь 

українська молодь. Все це нерiдко породжує апатiю та зневiру, особливо у 

випускникiв вишiв, якi не зумiли фахово працевлаштуватися. Замiсть того, щоб 

брати участь у всенародних волевиявленнях, референдумах, виборах, сподiватися на 

державнi структури, громадськi органiзацiї, мiкросоцiальне оточення, молодi люди 

середнього достатку нерiдко стають трудовими мiгрантами, як наслiдок – 

заручниками полiтичних манiпуляцiй. У випадку пасивного заробiтчанства, молодь 

пiддається асимiляцiї i не iдентифiкує себе з країною походження. За умов 

активiзацiї зусиль, створення транснацiональних сiмей, налагодження науково-

дослiдної кооперацiї, полiтичних дiянь, мiжкультурного дiалогу, є потреба в 

популяризацiї матерiальних i нематерiальних надбань українського народу. 

 Серед закордонного українства iнколи поширюється песимiстичний настрiй, 

навiяний сумними реалiями сучасного становища України, як в полiтичнiй, так i 

соцiально-економiчнiй сферах. З огляду на трагiчну ситуацiю на сходi України в 

2014–2016 рр., на бездiяльнiсть корумпованих можновладцiв, бажання емiгрантiв 

бути повноправними українцями зникає – розчарування в материнськiй країнi 

пришвидшує їхнi асимiляцiйнi процеси. Навiть при великому бажаннi, емiгранти не 

завжди в змозi повноцiнно лобiювати нацiональнi iнтереси країни походження, 

оскiльки не мають достатньо повноважень, а їх спiлки i угрупування не володiють 

необхiдною юридичною i фiнансовою силою. Нечiтка державницька iдеологiя, 

постiйне взаємопоборювання полiтикiв в Українi породжує скептицизм посеред 

закордонного українства, що спричиняє вiдтiк прихильникiв i активiстiв вiд 

нацiональних товариств. Як наслiдок – розпорошуються вже створенi громадськi 

органiзацiї, iнституцiї культурного i ветеранського (комбатанського) характеру 

призупиняють власну дiяльнiсть.  

Отже, необхiдно пам’ятати про врахування соцiально-комунiкацiйних iнтересiв 

та потреб органiзацiй закордонних українцiв, створювати умови для якiсного i 

вседоступного радiомовлення, для телевiзiйної трансляцiї в режимi нон-стоп, для 

супутникового зв’язку, що надає право емiгрантам об’єктивно вибирати джерела 

iнформацiї та комунiкацiї iз Батькiвщиною. 
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О. Антонюк розкриває нацiонально-культурнi товариства як громадськi 

добровiльнi об’єднання, створюванi у мiсцях проживання iноетнiчного населення, 

що розпочали власну дiяльнiсть як органiзацiї ще наприкiнцi 80-х рр. в умовах 

етнонацiональної полiтики. За роки незалежностi України створено численнi 

нацiонально-культурнi громадськi органiзацiї – азербайджанцiв, болгар, бiлорусiв, 

гагаузiв, киргизiв, молдаван, ромiв, росiян, румунiв, словакiв та iн. Вказанi 

товариства класифiкують на всеукраїнськi та мiсцевi. Якщо однi впроваджують 

власну дiяльнiсть у бiльшостi областей України, згiдно статутiв, сфера впливу iнших 

об’єднань поширюється на територiю вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної 

одиницi. Основними органiзацiйними формами нацiонально-культурних товариств є 

асоцiацiї, спiлки, культурнi центри, земляцтва, громади, клуби тощо. Серед 

численних об’єднань громадських органiзацiй нацiональних меншин України 

назвемо: Рада представникiв громадських органiзацiй нацiональних меншин 

України при Президентовi України (Київ), Комiтет з питань прав людини, 

нацiональних меншин i мiжнацiональних вiдносин (з 2014 р.), Асоцiацiя 

нацiонально-культурних об’єднань (Київ), Конфедерацiя нацiональних товариств 

захiдних областей України (Львiв). Вiдповiдно до юридично-закрiплених статутiв, 

дiяльнiсть культурологiчних об’єднань спрямована на розвиток мiжнацiональних 

вiдносин, захист нацiональних iнтересiв громадян, вiдродження i розвиток 

нацiональних культур тощо. НКТ здiйснюють власну дiяльнiсть за рахунок коштiв, 

видiлених з державного та мiсцевого бюджетiв, за матерiальною пiдтримкою 

благодiйникiв i намагаються вiдновлювати культовi споруди, вiдкривати заклади з 

навчання нацiональної мови i впроваджувати програми в ЗМI [142, с. 339–340].    

Очолюване О. Фецяком Об’єднання «Громадянська Європейська спiвпраця» 

виступає за мiську пiдтримку закордонних українцiв i нацiональних меншин у 

Львовi. Втiм, не лише коалiцiя громадських органiзацiй, але й органи мiсцевого 

самоврядування повиннi долучитися до спiльних дiянь, разом iз соратниками з 

нацiонально-культурних товариств дослiджуваного регiону. Об’єднання також 

запрошує органiзацiї закордонних українцiв, громадських активiстiв української 

дiаспори та  МIОК  до спiльної реалiзацiї Програми пiдтримки  [282, с. 150–152]. 
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Оскiльки iнформацiйно-комунiкацiйний простiр полiтики дедалi бiльше 

набуває якостi транскордонностi, поєднання в Українi представникiв багатьох 

нацiональностей обумовлює актуальнiсть виховання мiжетнiчної та мiжрелiгiйної 

толерантної комунiкацiї. З цiєю метою Конгрес нацiональних громад у Києвi, 

починаючи з 2002 р., проводить Мiжнародний мiжнацiональний дитячий табiр 

«Джерела толерантностi» в Українi, Молдовi та Грузiї (для дiтей, вiком 7–17 рокiв). 

Використовуючи соцiально-комунiкацiйнi технологiї занурення у нацiональнi 

культури, атмосферу, iсторiю та умови мистецьких дiянь, методологiчно знайомлячи 

учасникiв таборiв iз представниками iншої культури та релiгiї, табiр сприяв 

послабленню стереотипiв i зниженню рiвня байдужостi чи агресивностi до 

iнакшостей/iншого. В ходi виконання проекту також формувався свiдомий блок 

протистояння ксенофобiї, як кiнцевого результату виховання толерантностi, 

формувалась активна громадянська позицiя у молодi нацiональних громад [66]. 

Починаючи з 2006 р., Конгрес створив мiжрегiональну мережу пiдлiткових 

клубiв толерантностi в мiстах України (Київ, Львiв, Сiмферополь, Марiуполь, 

Харкiв), Молдовi (Кишинiв) та Грузiї (Тбiлiсi). Через застосування соцiально-

комунiкацiйних засобiв i заходiв, у молодого поколiння нацiональних громад 

(цiльова аудиторiя – пiдлiтки 10–19 рокiв) формувалися свiтогляднi установки, якi 

передбачали мiнiмiзацiю дискримiнацiйних проявiв, стереотипiв i ксенофобiї, 

натомiсть, створювали в учасникiв активну громадянську позицiю поваги до 

розмаїття культур. Серед методичних заходiв видiлимо теоретичнi заняття з прав 

людини, психологiчнi iнтерактивнi тренiнги з висвiтлення нацiональної 

проблематики, iсторичнi лекцiї, мистецькi сесiї, дискусiї стосовно продуктiв ЗМК 

тощо [112].  За участю Конгресу, органiзовано дитячий табiр «Будуємо мости, а не 

стiни», акцiї «Футбол проти расизму», «Кроки назустрiч один одному», 

«Антидискримiнацiйний форум-театр з прав людини», «Free2choose» та iн.  [222]. 

За кордоном також активiзуються численнi суспiльно-полiтичнi формування в 

системi соцiальної дiяльностi. Їх дiяльнiсть координує Свiтовий Конгрес Українцiв 

(СКУ) iз штаб-квартирою в Торонто (входять майже 140 органiзацiй з усiх країн). 

Серед найчисельнiших структур СКУ видiлимо Український Народний Союз 



154 
 

(США), Лемко–Союз, Асоцiацiю дiячiв української культури, Об’єднання 

демократичної української молодi тощо  [142, с. 183–186].    

Мiжнароднi українознавчi студiї координують Мiжнародна асоцiацiя 

українiстiв,  Наукове товариство iменi Шевченка (НТШ). Окрiм Європи, фiлiї НТШ 

є у США, Канадi, Австралiї. Як у захiднiй українськiй дiаспорi, так i в схiднiй 

спостерiгається позитивна тенденцiя до об’єднання культурних українських 

органiзацiй цiлих регiонiв, серед яких: НТШ (Санкт-Петербург), громади українцiв 

Литви та Латвiї. Практично впроваджується українське шкiльництво у Ризi, Москвi, 

Вiльнюсi. Вiдбуваються також свята та днi української культури у країнах Балтiї, 

Казахстанi, Китаї. Чимало з цих заходiв проходить на базi українських державних та 

приватних шкiл, церковно-релiгiйних громад [90]; [113]; [142]; [235]. 

  Заслуговує схвалення дiяльнiсть Об’єднання українцiв Росiї, завданнями якої 

є збереження i розвиток української культури, взаємодiя з органами державної влади 

та ГО Росiйської Федерацiї та України. За сприянням Об’єднання укомплектовано 

Бiблiотеку української лiтератури у Москвi, роботi якої мiсцева влада постiйно 

перешкоджає [114, с. 70–75]. Завдяки українським активiстам у Москвi, Санкт-

Петербурзi, Тюменi, на Далекому Сходi регулярно проходять комунiкацiйнi заходи 

– фольклорнi фестивалi, презентацiї українських книг. 

В 2012 р. Мiжнародний iнститут освiти, культури i зв’язкiв з дiаспорою 

Нацiонального унiверситету «Львiвська полiтехнiка» започаткував спiльний проект 

Iнституту i доктора славiстики Йоркського унiверситету в Торонто (Канада) Марка 

Роберта Стеха пiд назвою «Очима культури» [220]. За допомогою соцiально-

комунiкацiйних технологiй створено цикл україномовних передач, метою якого є: 

актуалiзувати перед українською молоддю культурологiчну та iсторичну тематику, 

як фундаментальнi основи формування нацiональної iдентичностi; залучити 

якнайширше коло української молодi до  пiзнання своєї культурної спадщини, 

традицiї, своїх коренiв i на основi набутих знань вiднайти своє  особисте й 

нацiональне «Я», утвердити iндивiдуальну самототожнiсть, самосвiдомiсть, вiдчути 

нацiональну гiднiсть i гордiсть за приналежнiсть до духовної i багатої цивiлiзацiйної 

спадщини. Позитивним наслiдком проекту є формування нацiональної зрiлостi i 
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людської гiдностi серед учасникiв дiалогiв, дискусiй i телепередач. За участю 

Мiжнародного iнституту освiти, культури i зв’язкiв з дiаспорою, у березнi 2012 р. 

проведено  Мiжнародну конференцiю «Транснацiональнi сiм’ї як наслiдок трудової 

мiграцiї: проблеми та шляхи їх розв’язання». Її основною метою було об’єднання 

зусиль органiв державної влади i мiсцевого самоврядування, громадських 

органiзацiй, членiв родин трудових мiгрантiв та науковцiв для пошуку способiв 

вирiшення проблем, пов’язаних з формуванням новiтнього феномену – 

транснацiональних сiмей, якi виникли внаслiдок зовнiшньої трудової мiграцiї з 

України. Результатом обговорення став основоположний текст «Про звернення до 

Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України щодо забезпечення 

належного нормативно-правового пiдґрунтя для регулювання питань, пов’язаних iз 

трудовою мiграцiєю українцiв» для подальшого ухвалення на XVI сесiї Львiвської 

обласної ради (проходила 26 квiтня 2012 р.) [162].     

  Вiдколи український пiдприємець Л. Горовський очолив Почесне 

консульство України у Познанi у 2007 р., популяризацiя української культури стала 

прiоритетною для мiста, яке є великим торгово-виставковим центром на пiвночi 

Польської Республiки. Щорiчний фестиваль «Українська весна» у м. Познань 

органiзовується молодими поляками, знавцями нашої мови i культури, якi 

популяризують минувшину та традицiї України серед мiсцевого населення (полякiв, 

нiмцiв, депортованих українцiв). До органiзацiї заходу долучаються вихiдцi з 

України, волонтери – студенти-українiсти, а також познанська фiлiя АО «Оболонь». 

Окрiм звиклих комунiкативних заходiв, практикуються покази фiльмiв, як наслiдок 

– бурхливi обговорення полiтологiчних i культурологiчних тем, опитування 

високопосадовiв нашої держави. Формування iнформацiйного середовища взаємодiї 

iнститутiв громадянського суспiльства за кордоном виявляється також у 

продукуваннi взаємних титрiв для фiльмiв, нацiональних творiв мистецтва тощо. 

Охоплюючи майже всi витоки української культури, фестиваль висвiтлює музичнi 

здобутки, лiтературу, мистецтво, спортивнi успiхи. Довкола сцени народнi умiльцi з 

Львiвщини, Тернопiльщини, Франкiвщини активно показують майстер-класи по 

виготовленню бiжутерiї, ляльок-мотанок, рiзьбi по дереву, малюваннi та вишивцi. 
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Закордоннi українцi, активiсти прошарку дiаспори охоче сприяють проведенню 

фестивалю, ностальгiчно беруть участь у нацiональних культурних подiях, 

становлять невiд’ємний елемент мiжкультурного спiлкування за посередництвом 

масових комунiкацiй  [291, с. 461–464]. 

У статтi на тему «Змiцнення якостi дiаспори шляхом активiзацiї молодi»        

В. Рященко описує Проект з аналогiчною назвою. Результативнiсть його дiяння 

полягає в iнiцiюваннi спiвробiтництва i дiалогу серед громадських органiзацiй в 

Українi та Латвiї. Проект мав допомогти реалiзувати можливостi молодiжного 

сектору в сферах мiжкультурного дiалогу та «глобалiзацiї» за рахунок сприяння 

дотримання прав людини i розвитку демократичних форм участi молодi в 

мiжнародних процесах, з метою подальшої консолiдацiї європейського 

спiвробiтництва, що є основними цiнностями української дiаспори [235, с. 137–138]. 

Пiд час двостороннього обмiну, в тематичних дискусiйних групах учасники Проекту 

обговорювали гендернi питання, життя дiаспори, мiжособистiснi взаємини, маючи 

на метi збагачення суспiльних вiдносин. 

Особистий досвiд авторки дисертацiї пiдкреслює необхiднiсть проведення 

тематичних заходiв пiд егiдою панiвної держави. Так, участь в мiжнародному 

проектi, створеному для iноземцiв, надає колосального пiзнання етнiчної культури. 

Українським можновладцям слiд брати приклад з європейських держав у напрямi 

зростання кiлькостi цiнителiв українського надбання. Як-от Лiтня школа мови, 

лiтератури, культури польської при Шльонському унiверситетi в Катовiце (Letnia 

szkoła języka, literatury i kultury polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Щолiта 

традицiйно органiзатори приймають представникiв рiзних країн (близько 100 осiб) – 

Бiлорусi, Китаю, Нiмеччини, Словаччини, США, України, Чехiї, Японiї та iн. 

Слухачi Школи мають можливiсть в iгровiй формi пiзнати польську мову, навчатися 

граматицi i читанню, ознайомлюватися з лiтературою, iсторiєю, традицiями 

Польської Республiки. Проводячи тематичнi вечори, вивчаючи польський фольклор 

та поезiю, учасники мають змогу активно комунiкувати з носiями культури Польщi. 

Безумовну актуальнiсть подiбних заходiв та їх вплив на мiжнародну спiльноту 

спостерiгаємо в подальших дiях iноземцiв, якi прагнуть вдосконалити свої знання i 
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продовжують контактувати з багатьма учнями Школи, залучаючи соцiально-

комунiкацiйнi технологiї соцiальних мереж та iмiджбiлдiнгу. 

Таким чином, у результатi iнформатизацiї дiяльностi нацiонально-культурних 

товариств вiдбувається: рацiоналiзацiя системи планових i оцiночних показникiв, 

вiдповiдно до цiльової управлiнської функцiї; вiдокремлення рутинної обробки 

даних вiд творчої частини аналiзу i прийняття рiшень; обробка даних на 

персональних комп’ютерах. Суб’єктам нацiонально-культурних товариств  важливо 

також слiдкувати за технологiчним рiвнем iнших культурних товариств 

аналогiчного профiлю,  дбати про престижну репутацiю (застосовуючи соцiально-

комунiкацiйнi технологiї iмiджмейкiнгу органiзацiї з точки зору учасникiв та 

органiзаторiв), частоту i характер публiкацiй про дiяльнiсть у ЗМI; пiдтримувати на 

належному рiвнi мiжнародний рейтинг (на зовнiшньому конкурентному ринку 

подiбних громадських утворень). 

У процесi iмплементацiї стратегiї соцiально-комунiкацiйного забезпечення 

самоiдентифiкацiї представникiв нацiонально-культурних товариств важливим 

комунiкацiйним документом є опис цiльового iмiджу, в якому пiдкреслюється мета 

наступальної стратегiї, виокремлюються привабливi моменти дiяльностi 

конкретного НКТ, висловлюється запрошення iнвесторiв до дiй. У фокус уваги       

П. Шрьодера  потрапили  три шляхи привернення уваги цiльових груп: 

1. формальний доступ (асоцiацiї, спiлки, органи самоорганiзацiї 

громадян); 

2. неформальний доступ (мiсця перебування); 

3. медiйний доступ (ЗМI) [207, с. 73–77].    

Застосування суб’єктами НКТ рекламних соцiально-комунiкацiйних стратегiй 

дозволить розкрити стратегiчнi мiсiї, побачити об’єктивну привабливiсть, власнi 

конкурентнi переваги тощо. Перебiг стратегiчного планування, згiдно iз 

дослiдженням вказаного автора, починається iз з’ясування стратегiчного завдання 

[207, с. 32–35]. При цьому передбачене дисциплiноване проходження етапiв 

планування з врахуванням регуляторiв мiсцевого розвитку: фактори мiсць 

розташування органiзацiї, соцiальний i  фiнансовий капiтал, ресурси, наука. 
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Наступним етапом технологiї стратегiчного планування є проведення релевантного 

ситуацiйного аналiзу фактiв, що сприятимуть досягненню цiлей – виокремлення 

сильних i слабких сторiн iмплементацiї стратегiї. Третiм етапом слiдує формування 

власне стратегiї, iз супровiдним аналiзом всiх шляхiв розвитку подiй. Четвертою 

чергою вiдбувається iмплементацiя стратегiй планувальною групою, надiлення 

повноваженнями тактичних пiдроздiлiв для оперативної роботи, крiм того – 

акцентовано на соцiально-комунiкацiйних технологiях зв’язкiв з громадськiстю. 

П’ятий етап названий стратегiчним контролiнгом, що виступає iнструментом 

корегування траєкторiї руху та передбачає пiдготовку i реалiзацiю рiшень, 

консультування, обслуговування продуктових, функцiональних i регiональних 

пiдроздiлiв культурної органiзацiї на всiх управлiнських рiвнях. Л. Балабанова 

тлумачить контролiнг як функцiю управлiння для пiдготовки i надання необхiдної 

iнформацiї для проведення СВОТ-аналiзу дiяльностi нацiонально-культурних 

товариств. Слiд зауважити, що стратегiчний контролiнг передбачає поєднання двох 

аспектiв: 

 у процесi первiсної iмплементацiї необхiдно здiйснювати розвiдку та 

органiзовувати постiйне забезпечення iнформацiєю шляхом опитування громадської 

думки, аналiзу контенту ЗМI, отримання iнформацiї iз штаб-квартир конкурентiв; 

 важливо дотримуватися принципiв безпеки та власного iнформацiйного 

захисту вiд заходiв вивiдування з боку супротивних органiзацiй, пiдтримуючи 

конфiденцiйнiсть власної дiяльностi [207, с. 32–35]; [309, с. 46–49].   

Налагодивши технологiчний рiвень спiвпрацi, вiдповiднi iнформацiйнi 

системи та автоматизувавши обробку даних мiжкультурного значення, вiдбувається 

реалiзацiя контролiнгу з iнтегрованими та орiєнтованими на результат 

розрахунками. Основними заувагами до створення стратегiї самоiдентифiкацiї 

представникiв нацiонально-культурних товариств є не формулювання красивих слiв, 

а конкретної iнформацiї iз чiткими термiнами виконання, iз вiдповiдальними 

особами, з попереднiм розрахунком вартостi, з призначенням джерела фiнансування, 

чiткою вiзiєю i мiсiєю органiзацiї. Крiм того, стратегiчнi програми  повиннi бути 

орiєнтованими на певне соцiально-iнформацiйне середовище, мiстити чiткий опис 
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рiшень у довгостроковiй перспективi. Працiвники комунiкацiйного вiддiлу 

органiзацiй повиннi системно здiйснювати ситуацiйнi пiдходи до стеження за 

результатами дiяльностi НКТ, визначати поточнi розбiжностi iз намiченими цiлями, 

вносити вiдповiднi корективи. Крiм концепцiї майбутнього розвитку, стратегiя 

потребує також наявностi «чiтких стратегiчних цiлей, якi у випадку розробки 

довгострокової стратегiї (на 10–15 рокiв) називають вiхами (короткостроковi 

промiжнi цiлi)» [207, с. 24]. 

Для стратегiчної оцiнки поточного стану дiяльностi нацiонально-культурних 

товариств важливо врахувати такий компонент як складання матрицi СВОТ-аналiзу 

(SWOT-Analisis), у результатi чого виникає аналiтична таблиця, що уможливлює 

складання чотирьох комбiнацiй: «сильнi сторони-можливостi», «сильнi сторони-

загрози», «слабкi сторони-можливостi», «слабкi сторони-загрози» [309]. Зведена 

таблиця показує результати СВОТ-аналiзу мiжкультурної соцiально-комунiкацiйної 

спiвпрацi материнської держави з представниками НКТ. Класифiкацiя моментiв 

взаємодiї за показником корисностi, загрозливостi, неефективностi та потенцiйних 

можливостей, допомогла систематизувати багатовимiрний процес соцiально-

iнформацiйних обмiнiв мiж державою походження та емiгрантами. Сильними 

сторонами (Strengths) суб’єктивно називаємо здатнiсть НКТ: використовувати 

можливостi соцiально-комунiкацiйних технологiй громадянського суспiльства, 

технологiй соцiальних зв’язкiв, релiгiйних технологiй; дiяти згiдно iз чинним 

законодавством; створювати  громадськi добровiльнi об’єднання, земляцтва, цiлiснi 

нацiонально-державнi утворення на вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних 

одиницях, освiтнi центри (серед яких виокремлюємо ВНЗ, школи, iншi освiтнi 

установи, заклади з навчання нацiональної мови, Науковi товариства iменi 

Шевченка, бiблiотек як учасникiв системи соцiальних комунiкацiй); налагоджувати 

iнформацiйно-комунiкацiйнi взаємини iз локальними мас-медiа (що 

забезпечуватиме вседоступне радiомовлення, телевiзiйну трансляцiю, супутниковий 

зв’язок); застосовувати соцiально-комунiкацiйнi технологiї перемовин i поширення 

толерантних взаємин тощо. Спецiальною СКТ є iмiджбiлдiнг, що забезпечує 
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поширення позитивного ставлення до нацiонально-культурних товариств як в країнi 

активiзацiї, так i за кордоном.  

Контент-аналiз дiяльностi НКТ за кордоном показує труднощi (Weaknesses) 

взаємодiї iз материнською державою: невiд’ємне явище культурного шоку; 

потенцiйна можливiсть асимiляцiйних процесiв; стереотипне мислення серед 

оточуючого населення; постiйний тиск ностальгiчних спогадiв; фреймiнг 

(залежнiсть вiд впливу вiртуальних реальностей, локальних ЗМI). Звiдси випливає 

необхiднiсть застосування соцiально-комунiкацiйних психотерапевтичних 

технологiй i  технологiй соцiальних зв’язкiв по вiдношенню до представникiв 

нацiонально-культурних товариств.  

Щодо труднощiв активiзацiї НКТ вiдносно країни походження, доцiльно 

назвати передумови емiграцiї – соцiально-економiчнi проблеми, нечiтка 

державницька iдеологiя (бездiяльнiсть органiв влади i управлiння, соцiальна 

незахищенiсть, дефiцит коштiв), скрутне матерiальне становище, що спонукає до 

трудової мiграцiї, в тому числi й нелегальної та iн. [148]; [150].  

Позитивними вважаємо такi можливостi (Opportunities) мiжкультурної 

соцiально-комунiкацiйної спiвпрацi материнської держави з представниками НКТ: 

структурувати процеси соцiальної комунiкацiйної взаємодiї; забезпечити 

координованiсть та субординацiю у партнерських вiдносинах; здiйснювати 

транскордонну спiвпрацю; намагатися зберегти iндивiдуальну самототожнiсть; 

розривати шаблонне мислення в осередку дiяльностi за кордоном; лобiювати 

нацiональнi iнтереси закордонної культурно-просвiтницької практики. 

З точки зору країни походження, потенцiйними можливостями мiжкультурної 

соцiально-комунiкацiйної спiвпрацi материнської держави з представниками НКТ є: 

впровадження полiтики багатокультурностi; турбота про збереження iдентифiкацiї 

емiгрантiв; мiжкультурна комунiкацiя та мiська пiдтримка закордонних українцiв; 

фiнансування нацiонально-культурних товариств тощо. 

СКТ для втiлення потенцiйних можливостей у практику соцiальної дiяльностi 

нацiонально-культурних товариств включають: технологiї електронних мереж, 

мобiльного зв’язку, iнформацiйного охоплення, перемовин iз материнською нацiєю. 
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Окремо називаємо технологiї чуток, що можуть сприяти поширенню актуальних 

повiдомлень про зустрiчi, заходи, акцiї чи фестивалi, а можуть i посiяти страх серед 

емiгрантiв. 

Останнiм моментом аналiзу iнтеркультурної взаємодiї материнської держави з 

представниками НКТ є наведення загрозливих аспектiв (Threats) перебування i 

дiяльностi на чужинi. Агрегацiя контенту мiжкультурних напрацювань виокремлює 

такi загрози: полiтичнi репресiї; терористичнi акти (що спричинюються 

денацiоналiзацiєю, дискримiнацiйними проявами, активiзацiєю ксенофобських 

настроїв тощо); пiддавання впливу полiтичних манiпуляцiй; явище партикулярностi 

iнтересiв соцiальних iнститутiв; комунiкативну девiацiю, деструктивний 

дiалог/полiлог, суб’єктивний ситуативний аналiз, технiко-технологiчну 

неузгодженiсть, невiдповiднiсть суспiльним потребам; незахищенiсть особистих 

прав i свобод емiгрантiв та культурних дiячiв та iн. (див. Таблиця 3.1). 
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Таблиця 3.1 

 

СВОТ-аналiз (SWOT-Analisis)  

мiжкультурної соцiально-комунiкацiйної спiвпрацi материнської держави  

з представниками нацiонально-культурних товариств  

 

Сильнi сторони Слабкi сторони 

Створення цiлiсного нацiонально-

державного утворення 

 

Нормативно-правове пiдґрунтя 

Освiтнi центри, релiгiйнi технологiї 

Мас-медiа 

Iмiджбiлдiнг 

Громадськi добровiльнi об’єднання 

СКТ поширення толерантних взаємин 

Технологiї соцiальних зв’язкiв 

СКТ громадянського суспiльства 

Потреба в психотерапевтичних 

технологiях 

 

Соцiально-економiчнi труднощi 

Трудова мiграцiя 

Культурний шок 

Асимiляцiя 

Стереотипне мислення 

Нечiтка державницька iдеологiя 

Фреймiнг 

Дефiцит коштiв 

Можливостi Загрози 

Субординацiя 

Соцiальна комунiкативна взаємодiя 

Полiтика багатокультурностi 

Транскордонна спiвпраця 

Транснацiональнi сiм’ї 

Терористичнi акти 

Денацiоналiзацiя 

Дискримiнацiйнi прояви 

Заручники полiтичних манiпуляцiй 

Комунiкативна девiацiя 
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Розiрвання шаблонного мислення Деструктивний дiалог/полiлог 

Продовження табл. 3.1 

Iндивiдуальна самототожнiсть 

Фiнансування 

СКТ iнформацiйного охоплення, СКТ 

перемовин, чуток 

 

СКТ електронних мереж, мобiльного 

зв’язку 

 

Мiжкультурна комунiкацiя з державою 

походження  

Суб’єктивний ситуативний аналiз 

Технiко-технологiчна неузгодженiсть 

 

Невiдповiднiсть суспiльним потребам 

 

 

Незахищенiсть особистих прав i 

свобод 

 

Партикулярнiсть iнтересiв соцiальних 

iнститутiв 

 

Таким чином, побутове поширення української мови i використання 

соцiально-комунiкацiйних технологiй серед представникiв дiаспори i нацiонально-

культурних товариств виконують iнтеграцiйну функцiю, оскiльки пiдтримання 

зв’язку рiдною мовою, листування, скайп-конференцiї  надiляють закордонних 

українцiв ентузiазмом, пiдтримкою культурних вiдносин iз спiввiтчизниками. 

Iнколи погляд на українське населення складає враження, що саме закордоннi 

українцi глибоко шанують рiдну мову, звичаї i традицiї. Збереженню українських 

нацiональних традицiй сприятиме цiльова i скоординована дiяльнiсть нацiонально-

культурних товариств, громадських, волонтерських органiзацiй, освiтнiх i 

релiгiйних iнститутiв, закордонних мас-медiа та полiтичних лiдерiв. Створення 

iнституцiй, що надалi займатимуться питаннями культури, освiти i комунiкацiй в 

українському зарубiжжi, становитиме потужний фактор збереження нацiональної 

iдентичностi та iсторичної пам’ятi. Пiдсумком вищенаведених фактiв є твердження, 

що органи мiсцевої влади зобов’язанi взаємодiяти iз соцiальними партнерами, 
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працедавцями, вiтчизняними та iноземними громадськими активiстами. Захист 

iнформативностi, мобiльностi, доступностi мiжкультурних комунiкацiй 

гарантуватимуть етнокультурний розвиток українцiв в емiграцiї та ефективну крос-

культурну взаємодiю нацiонально-культурних товариств. Серед основних 

рекомендацiй є наступнi: на державному iнституцiйному рiвнi необхiдно 

задовольняти iнформацiйнi, освiтнi, культурнi, соцiально-гуманiтарнi потреби 

закордонного українства, якому бракує можливостей для розвитку самосвiдомостi i 

збереження нацiональної iдентифiкацiї. Не лише особистi контакти i зустрiчi, а й 

новiтнi технологiї Iнтернет-простору повиннi слугувати формуванню мережi осiб-

емiгрантiв, бажаючих пiдтримувати українську нацiональну iдентичнiсть, а отже 

формування громадянського суспiльства в Українi. 

 

Висновки до третього роздiлу 

 

Для гармонiї зi свiтовим спiвтовариством, iнституцiям українських мiст, 

зокрема Львова, необхiдно: продовжувати створення чiткої системи горизонтальних 

i вертикальних партнерських зв’язкiв у рамках загальнонацiональних програм 

розвитку в галузi культури; удосконалювати багатогранну спiвпрацю з державним, 

приватним i незалежними секторами; створювати сприятливi умови для розвитку 

культурних iндустрiй, туризму, ринку послуг тощо. Оскiльки громадськi органiзацiї 

покликанi систематизовувати i представляти iнститутам влади важливi поточнi 

запити громадян, виникає гостра необхiднiсть популяризацiї соцiально-

комунiкацiйної взаємодiї не лише на рiвнi влада–населення, населення–населення, а 

й населення–влада. Подальше стимулювання на законодавчому рiвнi 

благодiйництва, меценатства, пiдприємницької активностi культурно-мистецьких 

закладiв, активне запровадження проектiв для роботи iз журналiстами щодо 

висвiтлення специфiчних питань життєдiяльностi нацiональних культур i релiгiйно-

конфесiйних реалiй, спроможнi утворити пiдґрунтя для успiшної комунiкацiї мiж 

культурами. 
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Вiдзначено суспiльну значимiсть дiяльностi неурядових i недержавних 

органiзацiй мiжкультурного характеру, серед яких: Британська Рада, Iнститут Ґете, 

Шведський iнститут, Альянс Франсез, Центр мiської iсторiї Центрально–Схiдної 

Європи, унiверситетськi органiзацiї та iн. На основi аналiзу промоцiйної дiяльностi 

таких НУО та НДО доведено, що їхнiм цiльовим призначенням є побудова 

партнерських взаємин з представниками iншої культури i поширення мистецьких та 

освiтнiх надбань власної держави в соцiально-iнформацiйному середовищi країни 

перебування.  

Системно охарактеризовано специфiку iнтерактивного заходу «жива 

бiблiотека», який авторка класифiкує як соцiально-комунiкацiйну технологiю 

(оскiльки йдеться про формування iнформацiйних середовищ  взаємодiї суб’єктiв 

соцiальної дiяльностi, про зв’язки з громадськiстю, про розроблення та 

впровадження нових професiйних стандартiв пiдготовки мiжкультурних партнерiв 

та про маркетинговi комунiкацiї мiж ними). Вказана СКТ дає можливiсть з 

мiнiмальними витратами впроваджувати iдеї полiкультурностi та поширювати серед 

учасникiв «живої бiблiотеки» толерантне ставлення до представникiв вiдмiнних 

культур. За результатами дослiджуваного соцiального явища, вiдбувається 

гуманiзацiя соцiокультурних комунiкацiйних вiдносин. Переважна бiльшiсть молодi 

та активних громадян, що стали учасниками iнтерактивного заходу, продовжують 

ведення мiжкультурного дiалогу i намагаються превентивно запобiгати проявам 

расової чи статевої дискримiнацiї серед представникiв соцiально-етнiчних меншин.  

Удосконалено методику дослiдження нацiональної iдентичностi закордонного 

українства, пiдкреслено його спiвпрацю з державними i недержавними структурами 

України. Виявлено, що для здiйснення ефективної мiжкультурної комунiкацiї 

закордонне українство має усвiдомити складовi культурно-цiннiсної парадигми, як 

держави походження, так i суспiльства проживання. Вмiле використання знань про 

культуру «чужих» сприятиме паралельному iснуванню нового i традицiйного. 

Внаслiдок «дiаспоризацiї» сучасного суспiльства, з рiзних причин соцiально-

економiчного i полiтичного характеру, за межами України проживає близько 20 

мiльйонiв етнiчних українцiв. Вiдповiдно, свiтове українство може здiйснювати 



166 
 

наполегливу роботу в iм’я української iдеї, починаючи iз мiкросоцiального оточення 

(сiм’я, друзi, колеги) та виходячи на мiждержавний рiвень. Ефективностi державної 

полiтики у сферi взаємодiї з українською дiаспорою сприятиме залучення 

представникiв громадсько-полiтичних об’єднань закордонних українцiв, НКТ до 

вирiшення проблем захисту нацiональних iнтересiв. Беззаперечне покращення 

взаємин забезпечуватиме гуманiтарна спiвпраця, ґрунтована на багатостороннiх 

обмiнах громадськими активiстами рiзних держав.  

Авторитетним є вклад впливових недержавних акторiв мiжнародних вiдносин, 

серед яких транснацiональнi компанiї, етнiчнi дiаспори. Представники останнiх 

мають змогу, за допомогою соцiально-комунiкацiйних технологiй перемовин, 

чинити певний тиск на уряди країни проживання та мiжнароднi органiзацiї, 

регулюючи зовнiшньополiтичний курс щодо материнської держави, особливо пiд 

час росiйської агресiї на сходi України. На жаль, великi прояви людської енергiї 

серед закордонних українцiв є недостатньо затребуванi державною владою 

Батькiвщини. Внаслiдок розпорошення функцiй i повноважень мiж мiнiстерствами 

та вiдомствами, емiгранти нерiдко позбавленi можливостей повноцiнного 

функцiонування. Проявом недостатньої пiдтримки емiгрантiв з боку української 

влади (окрiм неналежного фiнансування) є брак українських медiа-каналiв, газет, 

особливо англiйською мовою. Наслiдком є неповна обiзнанiсть українського 

зарубiжжя про дiяльнiсть вже iснуючих громадських органiзацiй, НКТ у країнах 

їхнього перебування. Проблемним є також явище нелегальної мiграцiї, недостатня 

кiлькiсть та якiсть комунiкацiй через страх i незахищенiсть державою походження. 

Звiдси випливає необхiднiсть створити чiткi правовi механiзми реалiзацiї прав i 

свобод закордонних українцiв та нацiональних меншин. Перш за все, прiоритетним 

завданням при здiйсненнi зовнiшньої полiтики держави повинне стати 

налагодження взаємин iз представниками закордонного українства та нацiонально-

культурних товариств. Серед осiб, що приймають рiшення на рiвнi мiжнародних 

органiзацiй, консульських представництв, виникла потреба iнтенсифiкувати та 

систематизувати мiжкультурну комунiкацiю. Українська влада та громадськiсть 
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також повиннi сприяти пiдвищенню фахового рiвня суб’єктiв соцiально-

iнформацiйного середовища. 

Наведено висновки аналiтичної таблицi здiйсненого СВОТ-аналiзу 

мiжкультурної соцiально-комунiкацiйної спiвпрацi материнської держави з 

представниками НКТ. Доведено, що ефективний мiжкультурний дiалог етнiчних 

органiзмiв можливий лише за цiлеспрямованої скоординованої дiяльностi 

державних органiв, мунiципальних структур i нацiонально-культурних об’єднань. 

Мiсцями здiйснення iнтеркультурної комунiкацiї можуть бути: культурно-

iнформацiйнi центри, мiсця спiльнотного згуртування, осередки  шкiльництва, 

реорганiзованi бiблiотеки як учасники системи соцiальних комунiкацiй (разом з тим 

– рiзноплановi заходи, якi втiлюють книгозбiрнi з метою сприяння розвитку 

соцiального iнтелекту, автоматизацiї iнформацiйно-бiблiографiчного 

обслуговування). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертацiї наведено теоретико-прикладнi положення мiжкультурної 

взаємодiї системи мiсцевого самоврядування та iнститутiв громадянського 

суспiльства. В умовах iнформатизацiї, швидкого розвитку комунiкацiї, iнтеграцiї та 

взаємозалежностi, великомасштабних мiграцiй та перетворення соцiальних 

структур, особливо важливим є явище толерантностi. Запропоновано новi шляхи 

вирiшення наукової проблеми, що полягає у наявностi критичних аспектiв 

iнтеркультурних комунiкацiйних процесiв, таких як стереотипiзацiя та упередження, 

комунiкативна девiацiя, культурний шок та iн. В iнформацiйному середовищi 

Львова та мiст-партнерiв виокремлено критерiї оптимiзацiї комунiкацiйної 

дiяльностi, означено iнновацiйнi соцiально-комунiкацiйнi технологiї покращення 

мiжкультурної взаємодiї суб’єктiв соцiальної дiяльностi. 

1. У контекстi глобальної трансформацiї значення та ролi соцiальної 

комунiкацiї, важливо пiдкреслити впливовiсть масово-iнформацiйних продуктiв на 

громадську думку та перспективу впровадження комунiкацiйних технологiй. З 

точки зору суб’єктної стратегiчної взаємодiї, наведене власне тлумачення 

мiжкультурної комунiкацiї як iнтеграцiйної форми прямих чи опосередкованих 

стратегiчних соцiально-комунiкацiйних взаємин системи мiсцевого самоврядування 

(територiальнi громади, виконавчi органи влади, органи самоорганiзацiї населення) 

та iнститутiв громадянського суспiльства (неурядовi та неприбутковi органiзацiї, 

недержавнi ЗМI, бiблiотечнi установи, дiаспорнi утворення, нацiонально-культурнi 

товариства), що орiєнтована на досягнення порозумiння мiж представниками рiзних 
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культур/традицiй.  

Багатоаспектний аналiз нелiнiйної суб’єктної соцiально-комунiкацiйної 

взаємодiї органiв мiсцевого самоврядування та iнститутiв громадянського 

суспiльства на мiжкультурному рiвнi пiдтвердив, що метою будь-яких культурно-

комунiкацiйних вiдносин повинне бути досягнення: публiчних зв’язкiв iз 

державними структурами; формування осередку гармонiйної iнформацiйної 

взаємодiї суб’єктiв соцiальної дiяльностi шляхом впровадження зв’язкiв з 

громадськiстю, маркетингових комунiкацiй, iмiджмейкiнгу, спiвпрацi влади та 

суспiльностi, ЗМI та iнших прикладних соцiально-комунiкацiйних технологiй; 

консенсусного мислення, рацiонального толерантного свiтосприйняття; гуманiзацiї 

полiтичних процесiв; медiа-компетентностi мiсцевих суб’єктiв. Важливими є також: 

налагодження об’єктивного ситуативного аналiзу, можливiсть втiлення 

новаторських i креативних тенденцiй соцiокультурного розвитку, розширення 

асортименту послуг в iндустрiї туризму, технiко-технологiчний розвиток мас-медiа, 

впровадження комп’ютерно-технологiчних iнновацiй у медiаосвiту, агрегацiя 

контенту мiжкультурних напрацювань тощо. 

У фокусi уваги також опинилося дослiдження критичних аспектiв 

iнтеркультурних комунiкацiйних процесiв, серед яких: проблеми iмiтацiї дiалогу, 

суспiльно-полiтична нестабiльнiсть в Українi, категоричнiсть i партикулярнiсть 

iнтересiв соцiальних iнститутiв, високий рiвень корупцiї в державних органах, 

дефiцит коштiв, низький технiчно-методичний потенцiал, нормативно-правовi 

недопрацювання, затримки iз вiзовим забезпеченням i виробленням закордонних 

паспортiв, стереотипiзацiя та упередження, комунiкативна девiацiя, культурний шок 

(поширений в основному серед представникiв закордонного українства) та багато 

iнших. 

Згiдно з покликанням соцiальних технологiй i метою мiжкультурної 

комунiкацiї, наведено рекомендацiї щодо технологiчно-правильної побудови 

толерантного комунiкацiйного процесу суспiльних iнститутiв. Владнi структури 

повиннi забезпечити на належному технiчному i фiнансовому рiвнi виконання 

культурно-просвiтницьких, освiтнiх, лiтературних, теле- та радiо-послуг, що 
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вiдповiдають за налаштування громадян на гуманiзм, пiдтримку толерантних 

взаємин, на терпимiсть до нацiональних, релiгiйних, культурних та iнших проявiв. 

На регiональному рiвнi достатню увагу слiд надати об’єктивному ситуативному 

аналiзу, заручитися пiдтримкою нацiональних меншин, сприяти доброзичливiй 

атмосферi спiлкування i забезпечити загальноосвiтнi навчальнi заклади вченнями 

про рiвноправ’я.  

Натомiсть, iнтолерантне ставлення проявляється у небажаннi прийняти 

iндивiдуальність оточуючих людей, у перевихованнi партнерiв по взаємодiї, у 

намаганнi пiдганяти партнера пiд себе, у невмiннi прощати iншому помилки i 

незграбнiсть, у категоричностi та консерватизмi в оцiнках iнших людей, у вандалiзмi 

в храмах. Незалежно вiд iнституцiйного рiвня складного багаторiвневого 

iнтеркультурного комунiкацiйного процесу, кожен суб’єкт соцiально-

iнформацiйного середовища повинен внутрiшньо розривати шаблонне мислення, 

фахово використовувати сучаснi соцiально-комунiкацiйнi технологiї, об’єктивно 

трактувати вербальнi та невербальнi сигнали, реалiзовувати моделi толерантної 

поведiнки до спiвбесiдника, дiяти конструктивно та остерiгатися фреймiнгу. 

2. Дослiджено також процес освоєння соцiальних ролей органами мiсцевого 

самоврядування в рамках забезпечення гармонiйної мiжкультурної взаємодiї мiста з 

партнерами. Внаслiдок iснування євроiнтеграцiйного вектору розвитку України, 

представники влади Львова масово впроваджують практику мiжмунiципального 

партнерства. Для Львiвської областi, як прикордонної територiї, важливим є  

розвиток мiжнародних пунктiв пропуску, транскордонної спiвпрацi iз польськими 

Пiдкарпатським i Люблiнським воєводствами. З метою ефективного формування 

толерантної i соцiокультурної свiдомостi серед мешканцiв мiст прикордонних 

територiй, транскордонних партнерiв, застосовуються комплекснi засоби соцiальних 

зв’язкiв – за посередництвом мiжкультурних навчальних програм, полiтичної 

комунiкацiї, iнтерактивних заходiв, прикладних соцiально-комунiкацiйних 

технологiй (перемовин, електронних мереж, iнформацiйного охоплення i 

формування iмiджу, технологiй соцiальних зв’язкiв). 

Стверджено необхiднiсть ефективної комплексної iнтерактивної 
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соцiокультурної дiяльностi на рiвнi засобiв масової комунiкацiї, мiської влади, мiст-

побратимiв, мiст-партнерiв, мiст-супутникiв, iноземних представницьких структур 

та iнших. Якщо спiвпраця iз мiстами-побратимами, iз прикордонними територiями, iз 

мiстами-партнерами Львова є на високому документально налагодженому рiвнi, то 

нового розвитку потребує культурна взаємодiя мiж мiстом та агломерацiєю.  

Потенцiал Львова як мультикультурного мiста обумовлює необхiднiсть 

скористатися досвiдом столичної агломерацiї, реалiзувавши соцiальнi комунiкацiї iз 

примiською зоною, зосередивши увагу на близько розташованих мiстах – Судова 

Вишня, Городок, Бiбрка, Пустомити, Щирець та iн. 

Охарактеризовано дiяльнiсть центральних органiв влади  України та мiсцевого 

самоврядування Львова, Києва та Луцька у свiтлi соцiально-комунiкацiйної взаємодiї 

iз мешканцями територiальних громад та iноземними партнерами. Стратегiчне 

спiвробiтництво українських мiст на мiжкультурному тлi супроводжується 

модернiзованими технологiями – iнформацiйно-манiпулятивними, рекламними, 

технологiями електронних мереж та iншими кодифiкованими методами управлiння 

громадською думкою. Виявлено мас-медiйнi передумови спiвiснування складових 

чотирикутника: громадськостi, засобiв масової iнформацiї, особистостi i влади, як 

керуючої вершини суспiльних вiдносин. Представники ЗМI створюють канали 

комунiкацiї i зворотного зв’язку мiж управлiнцями i суспiльством, що реалiзовують 

свої журналiстськi компетенцiї, поширюючи агрегований контент у новинах 

текстового, фото-, вiдео-, аудiо-формату. Пiдкреслено важливiсть принципiв 

гласностi дiяльностi провладних структур, об’єктивностi, багатоканальностi, 

морально-етичного кодексу; можливiсть iнтерактивного здiйснення обмiну 

iнформацiйними потоками, вiрусного розповсюдження даних тощо. Завдяки 

пропагандистським заходам, рекламi i паблiситi, що супроводжуються сучасними 

iнформацiйно-комунiкацiйними технологiями, у масовiй свiдомостi формують 

необхiднi образи, бачення суб’єктiв внутрiшньої та зовнiшньої полiтики. 

Передумовами комплексного застосування соцiально-комунiкацiйних технологiй 

суб’єктами дослiджуваного чотирикутника вважаємо: здiйснення внутрiшньої i 

зовнiшньої автоматизацiї,  координоване запровадження системної iнформацiйно-
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роз’яснювальної роботи, втiлення заходiв щодо оптимiзацiї та реорганiзацiї структур 

iнформацiйної полiтики, дотримання морально-етичних норм суспiльної взаємодiї 

тощо. 

Попри внутрiшню суспiльно-полiтичну нестабiльнiсть та незадоволення 

мешканцiв Львова надмiрним розвитком туризму (замiсть придiлення уваги 

соцiальним проблемам львiв’ян), мiська влада активно й успiшно застосовує 

соцiально-комунiкацiйнi технологiї поширення позитивного iмiджу мiста посеред 

закордонних партнерiв та мiж iншими українськими регiонами. Для опрацювання 

насущних проблем львiв’ян, представники Львiвської мiської ради практикують: 

спiвпрацю iз засобами масової комунiкацiї, поширення соцiальної реклами, вивчення 

громадської думки завдяки телефонними опитуванням мешканцiв i опитування 

фокус-груп, практикування чатiв iз посадовими особами  тощо. 

Квiнтесенцiєю мiсiї i стратегiї розвитку територiальних громад, як головних 

суб’єктiв мiсцевого самоврядування, є не лише їх юридично-обґрунтованi функцiї 

(реалiзацiя основних прав у сферах соцiально-економiчнiй та соцiально-полiтичнiй). 

Виявляється, найоптимальнiшими сферами покращення iнтеркультурної взаємодiї є 

освiтня та наукова, що сприяють розвитку полiкультурної компетентностi педагогiв 

для успiшної профiлактики нетолерантних взаємин. Для представникiв мiсцевого 

самоврядування наведено чiткi аргументи доцiльностi впровадження 

систематичного пiдходу до втiлення багатокультурної освiти, налагодження 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй для зв’язку органiв влади з населенням. 

Проаналiзовано методи впровадження багатокультурної освiти, мiжконфесiйного 

дiалогу, залучення iнформацiйних iнститутiв – за сприянням засобiв масової 

iнформацiї, бiблiотек, органiзацiї платформ i майданчикiв для забезпечення 

зворотного зв’язку тощо. Прикладами втiлення таких заходiв є круглi столи, пiлотнi 

проекти, iнтерактивнi рольовi ситуацiї в українських мiстах. 

3. Вiдокремлено критерiї соцiально-комунiкацiйної технологiчної оптимiзацiї 

мiжкультурної взаємодiї громадських органiзацiй. Представники iнституту 

громадянського суспiльства повиннi концептуально налагодити виробничi 

технологiї та механiзми включення громадських об’єднань в соцiально-
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iнформацiйне середовище. Конкретизовано також цiлi впровадження СКТ в 

комунiкацiйну дiяльнiсть громадських органiзацiй: посилення 

конкурентоспроможностi, поширення втiлених результатiв культурної взаємодiї 

серед представникiв державних i недержавних утворень, пiдвищення креативностi 

заходiв, рекламацiя в засобах масової комунiкацiї, розширення спектру 

iнформацiйних продуктiв, створення у ГО контактних груп для швидкого 

реагування на суспiльнi змiни тощо. Означено ефективнiсть заходiв громадських 

органiзацiй Львова (ЛМГО «Дiвочий клуб ЮНКА», ГО «Памолодь», «Євроклуб», 

студентськi програми BEST та AIESEC, Центр мiської iсторiї Центрально-Схiдної 

Європи, МГО «Культурно-дослiдницький центр України та Китаю»), що 

поширюють освiтнi, науковi, культурнi та соцiальнi проекти на мiжнародному рiвнi. 

Iнститут Мiста та Медiа-вiддiл ГО «Самопомiч» тривалий час застосовують 

передовi соцiально-комунiкацiйнi технологiї: створення медiйних та аналiтичних 

програм, продукування ефiрних новин (для Телеканалу 24, Iнтернет-видання 

Zaxid.net та iн.), електронної розсилки поточних новин для фахiвцiв мас-медiа i 

зацiкавлених мешканцiв, пiдтримки зворотного зв’язку, рекламацiї в соцiальних 

мережах, забезпечення доступу до гарячої лiнiї, поширення агiтацiйного матерiалу.  

Як свiдчать системний пiдхiд до функцiонування мiжкультурної комунiкацiї 

мiста, ефективнi методико-технологiчнi iнновацiї покращують соцiально-

iнформацiйну реальнiсть. З-помiж проаналiзованих недержавних науково-дослiдних 

органiзацiй виокремлено аналiтичнi центри, названi «фабриками думок» («think 

tanks»), що зосереджують власну дiяльнiсть у багатьох наукових галузях, втiлюючи 

новiтнi соцiально-комунiкацiйнi технологiї, практичнi дослiдження, надаючи 

прогностичнi бачення футурологiчних змiн  публiчної полiтики. Пiдтверджено, що 

iнформацiйно-кодифiкованi методи управлiння громадською думкою впливають на 

полiтичну свiдомiсть i дiяльнiсть (як через полiтичнi комунiкацiї, так i за 

посередництвом ЗМI, системи освiти, просвiти та бiблiотек). Технiко-технологiчний 

розвиток надає щоразу бiльшого значення бiблiотекам, як навiгаторам у суспiльно-

полiтичнiй дiяльностi, як соцiально-комунiкацiйним рушiям iнтелектуального 

потенцiалу. У книгозбiрнях дедалi частiше практикується застосування 



174 
 

iнновацiйних СКТ здiйснення iнтеркультурної взаємодiї, зокрема – iнтерактивний 

захiд «жива бiблiотека», «Свiтова цифрова бiблiотека», «Бiблiотека 2.0». Закупiвля 

нового обладнання, написання спецiальних прикладних програм, формування 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi серед працiвникiв бiблiотек, 

забезпечення постiйного доступу до мережi Iнтернет, пiдтримка вiддаленого 

доступу з потенцiйними споживачами послуг бiблiотек, своєчасне поповнення баз 

даних на мiжнацiональному та державному рiвнях сприятимуть вдосконаленню 

бiблiотечної дiяльностi.   

4. Завдяки аплiкуванню iнтерактивного заходу «жива бiблiотека», висвiтлено 

ефективнi методико-технологiчнi пiдходи до органiзацiї процесiв мiжкультурної 

взаємодiї. З огляду на соцiокультурну, мас-медiйну та iнформацiйно-комунiкацiйну 

складовi дослiджуваної методики, пiдкреслено можливiсть трактування заходу як 

соцiально-комунiкацiйну технологiю. Цiльовими групами рентабельних 

iнтерактивних зiбрань «живої бiблiотеки» є дискримiнованi особистостi, чиї 

фiзiологiчнi та духовнi потреби вiдрiзняються вiд бiльшостi, що потерпають вiд 

стереотипiв та упереджень. Подальше поширення заходу недержавними 

iнститутами сприятиме подоланню iнтеркультурних комунiкативних бар’єрiв i 

поширюватиме знання об’єктивної реальностi.  

Систематизовано евристичний метод, зокрема – технологiю проведення 

мозкового штурму, виокремлено стратегiчну сторону масових комунiкацiй i 

соцiально-комунiкацiйних взаємин, названо спецiалiзованi PR-технологiї для 

органiв влади та управлiння. Технологiю мозкової атаки розглянуто не лише як 

емпiричний метод дослiдження даних, а власне як результативний соцiально-

комунiкацiйний захiд, що сприяє подальшому прийняттю оптимальних рiшень. 

Участь дисертантки у мiжнародному проектi Британської Ради «Навiгатори мiж 

культурами» (2009 р.) допомогла сформувати технологiю органiзацiї процесу 

колективної генерацiї iдей. Внаслiдок включеного спостереження, авторка, разом iз 

суб’єктами мозкового штурму, дiйшли до висновку, що саме завдяки iнформацiйним 

та СКТ, постiйному пiдтриманню зв’язкiв (через мас-медiа, дипломатичнi та 

полiтичнi канали), на iнтеркультурному рiвнi можливо плекати мирнi взаємини, 
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толерантне ставлення, взаємно покращувати iмiдж свiтових партнерiв. Отже, 

завдяки методу колективної генерацiї iдей означено критерiї технологiчної 

оптимiзацiї мiжкультурної комунiкацiї, запропоновано практичнi заходи для 

лiквiдацiї труднощiв взаємодiї з iноземними представницькими структурами.   

5. Висвiтлено питання поширення мемiв та Iнтернет-мемiв, особливо 

актуальних пiд час «гiбридної» вiйни Росiйської Федерацiї проти України. Минаючи 

класичнi прийоми ведення бойових дiй, означено i розкрито соцiально-

комунiкацiйнi  технологiї ведення вiйни через електроннi засоби (йдеться про кiбер-

вiйну). Узагальнення контенту праць українських та зарубiжних науковцiв 

пiдтверджує специфiку дiяльностi росiйського керiвництва, що застосовує 

кодифiкованi методи управлiння громадською думкою, мультиплiкує спотворенi 

цiнностi сучасного суспiльства, практикує технологiї iнформацiйного охоплення та 

«промивки мiзкiв». У дисертацiї спростовано деякi факти росiйських 

пропагандистських операцiй, спекуляцiї на українсько-росiйських вiдносинах та 

показова миротворчiсть. При цьому згадано актуальнi меми: путiнофiли, путiнiзм, 

ватник, нашизм, рашизм, неоцаризм, афробандерiвець, жидобандерiвець, толераст, 

Кiсєльовщина та iн. Зазначено, що медiа-канали покликанi вносити впливовi 

корективи у свiтосприйняття громадян, демонструючи своєю дiяльнiстю високi 

професiйнi стандарти, а не розпалювати ворожнечу. Резюмовано, що меми та 

Iнтернет-меми, поширюванi росiйськими мас-медiа, мають на метi сформувати 

стереотип меншовартостi українського народу. Своєю чергою, українцi намагаються 

поширювати карикатури, вiдео-ролики та новини в ЗМI, щоб розвiнчати мiфи, 

продукованi кремлiвськими полiттехнологами. Звiдси випливають факти 

застосування iнмутацiйних соцiально-комунiкацiйних технологiй: трешiмiджу, 

iнформацiйного протистояння, технологiй електронних мереж та чуток тощо. 

6. У часi формування оптимальної стратегiї збереження нацiонально-

свiтоглядної iдентифiкацiї, кристалiзацiї iдейно-полiтичної самототожностi в 

незалежнiй Українi, слiд пам’ятати про чисельну українську громаду (осередки 

компактного проживання українцiв за кордоном). Охарактеризовано багатовимiрний 

процес соцiально-iнформацiйних обмiнiв мiж державою походження та емiгрантами, 
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який передбачає гармонiзацiю взаємин iз локальними мас-медiа, налагодження 

мiжкультурної партнерської транскордонної спiвпрацi. Для стратегiчного 

планування соцiально-комунiкацiйного забезпечення самоiдентифiкацiї 

представникiв нацiонально-культурних товариств необхiдно окреслити конкретнi 

завдання iз чiткими термiнами виконання, iз вiдповiдальними особами, з попереднiм 

розрахунком вартостi, з призначенням джерела фiнансування, чiткою вiзiєю i мiсiєю 

органiзацiї. 

Включно iз моментами органiзацiйної, методичної, фiнансової, наукової 

допомоги, надалi слiд створювати культурно-iнформацiйнi центри, спiльнi 

мистецькi колективи, онлайн-бiблiотеки i виставки, друкованi видання рiзними 

мовами i т. д. Для вдосконалення мiжкультурних комунiкацiй iз представниками 

закордонного українства та нацiонально-культурними товариствами, доцiльно 

детально ознайомитися iз практикою комунiкацiйних взаємин багатонацiональних 

держав (Грецiї, Iзраїлю, Китаю, Росiйської Федерацiї, Угорщини тощо) та регiонiв 

України. В основному йдеться про потенцiйну можливiсть задовiльняти 

iнформацiйнi запити дiаспорних утворень; про мультиплiкацiю цiнностей 

материнської нацiї за кордоном; про соцiально-iнформацiйнi обмiни за 

посередництвом медiа-ресурсiв; про спроможнiсть отримати консультування iз 

застосуванням психотерапевтичних технологiй (у випадку культурного шоку); про 

технологiчну оптимiзацiю превентивних заходiв i засобiв iнтерактивної комунiкацiї 

шляхом: модернiзованих соцiально-комунiкацiйних технологiй перемовин та 

iнформацiйного охоплення, технологiй соцiальних зв’язкiв, електронних мереж i 

мобiльного зв’язку, психотерапевтичних технологiй. 

Для стратегiчної оцiнки поточного стану мiжкультурної соцiально-

комунiкацiйної спiвпрацi материнської держави з представниками нацiонально-

культурних товариств важливо аплiкувати результати матрицi СВОТ-аналiзу. 

Класифiковано ключовi моменти взаємодiї за показником корисностi, загрозливостi, 

неефективностi та потенцiйних можливостей. Вмiння громадських активiстiв 

визначати парнi комбiнацiї мiж потенцiйними зовнiшнiми елементами – загрозами i 

можливостями, а також внутрiшнiми аспектами налагодження спiвпрацi iз 
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партнерами, формуватиме готовнiсть нацiонально-культурних товариств реагувати 

на ситуативнi проблеми, робити своєчаснi висновки, корегувати заходи для 

пiдтримання сприятливого iмiджу та образу країни на мiжнароднiй аренi. 
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