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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
  

Актуальність дослідження. Із набуттям Україною незалежності одним з 

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

її ідентифікація на міжнародній арені, вибір між належністю до європейського чи 

пострадянського простору. Цей вибір є актуальним особливо тепер, зважаючи на 

такі вирішальні в житті держави явища, як Євромайдан, анексія Кримського 

півострова та військові конфлікти на Сході України. В умовах зовнішньополітичної 

кризи євроінтеграція є життєво необхідною, а отже, потребує всебічного аналізу й 

розробки оперативних рекомендацій щодо її просування. Водночас цілісне 

дослідження євроінтеграції неможливе без вивчення одного з її базових складників 

– комунікативного компоненту, який впливає та визначає хід багатьох процесів та 

явищ. Наразі на заваді повноцінного діалогу між Україною та ЄС стоїть низка 

перешкод, серед яких визначальною є брак у країні сформованого європейського 

комунікативного дискурсу. Важливим суб’єктом, який забезпечує цей діалог між 

органами Євросоюзу й українськими громадянами, медіа та владою, 

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

мають можливість створити або ж принаймні дати імпульс для формування 

цілісного медійного європейського дискурсу. 

Вивченню комунікацій ЄС присвячена значна кількість робіт, яка й стала 

науково-теоретичною основою для дисертації. Серед українських учених у цьому 

тематичному напрямі вагомими є дослідження Н. Карпчук, Є. Макаренко, 

М. Ожевана, М. Рижкова, В. Парфенюка, Є. Тихомирової, О. Філіпенко, Н. Шепель, 

А. Шинкарука та інших. Дослідженню різних аспектів політичної комунікації 

присвячена низка студій В. Владимирова, Ю. Ганжурова, Л. Городенко, В. Гоян, 

В. Іванова, С. Квіта, В. Різуна, Г. Почепцова, К. Серажим, А. Соловйова,  

Ю. Фінклера та інших. Становленню та розвитку комунікативної політики ЄС 

приділялась увага в працях таких видатних європейських науковців, як Л. Вудс, 

П. Манчіні, В. Редінг, Р. ван Оc, П. Шлесінгер. Оцінювання ефективності 

комунікативної діяльності Спільноти проводили М. Бруггеманн, К. Валентіні, 

Дж. Ербе, Дж. де Клерк-Сачсс, Р. Купманс, С. Курпас, С. Лешлер, Дж. Лодж, 

Б. Лорсен, Дж. Несті, П. Стетхем та інші. Вплив медіа на європейську підтримку 

вивчали К. де Вріз, Х. Бумгердін, М. Латзер. Роль журналістів як медіаторів у 

політичному житті аналізували Е. Джилбоа, В. Донсбах, Х. Крісі та інші.  

Незважаючи на загальну тенденцію до вивчення комунікативного ресурсу ЄС, 

в українській призмі він поки що недостатньо розроблений. Наразі немає системних 

досліджень ні про комунікативну діяльність інституцій ЄС в Україні, її структуру, 

етапи, аспекти, ні про особливості української аудиторії в контексті 

євроінтеграційних комунікативних кампаній, ані про журналістів, які висвітлюють 

тему ЄС. У зв’язку з цим у нашій роботі реалізується комплексний підхід до 

вивчення діяльності Представництва ЄС в Україні в інформаційно-комунікативній 

сфері завдяки аналізу взаємодії з українськими медіа, політикумом і громадськістю. 

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

«Політичне консультування як соціальний феномен підвищення ефективності 

масових політичних комунікацій», що розробляється Видавничо-поліграфічним 
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інститутом Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» (Державний реєстраційний номер 0114u001669). 

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей та основних недоліків 

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

політикум, громадськість), а також у формуванні рекомендацій щодо її поліпшення. 

Реалізація поставленої мети передбачає послідовне вирішення таких завдань: 

 ідентифікувати явище комунікативної політики ЄС, надати його 

комплексне визначення на сучасному етапі, виявити найбільш оптимальні 

методи дослідження; 

 розробити періодизацію сучасної комунікативної діяльності ЄС у межах 

Спільноти; визначити структуру, основні комунікативні рівні й етапи 

комунікативної діяльності ЄС на території України;  

 з’ясувати особливості співпраці інституцій ЄС з українськими 

журналістами, розробити рекомендації щодо вдосконалення взаємодії 

з професійними комунікантами; 

 оцінити ефективність комунікативного ресурсу ЄС з українським 

політикумом на основі аналізу політичних заяв представників інституцій 

ЄС в контексті знакових політичних подій в Україні; 

 розробити матрицю комунікації інституцій ЄС із громадськістю України 

відповідно до задоволення інформаційних потреб окремих цільових груп 

(ЦГ); 

 встановити євроінтеграційні настрої в українському суспільстві (на основі 

гасел протестних акцій під час Євромайдану й Антимайдану). 

Об’єктом дослідження є комунікативна діяльність інституцій ЄС в Україні, 

зокрема Представництва ЄС та установ, підпорядкованих йому. 

Предметом дослідження є зміст, форма та інструменти комунікативної 

діяльності Представництва ЄС в Україні та установ, підпорядкованих йому. 

Методи дослідження. Для реалізації поставлених завдань у роботі 

використана низка методів: гіпотетико-дедуктивний метод – для підтвердження на 

наочному матеріалі теоретичних гіпотез щодо ступеня впливовості комунікативної 

політики ЄС в Україні; систематизація – для розроблення періодизації 

комунікативної політики ЄС; експертні опитування – для отримання інформації про 

типовість тих або інших явищ щодо відносин працівників українських медіа і 

представників інституцій ЄС; описово-аналітичний метод – для аналізу й 

узагальнення отриманих завдяки опитуванню фактів функціонування 

комунікативного ресурсу Представництва ЄС; контент-аналіз – для виявлення 

частоти тем про ЄС і мовних інтонацій з розумінням цінності змісту повідомлення; 

дискурс-аналіз – для виявлення комунікативних стратегій, якими мовці 

користуються під час спілкування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дослідженні 

вперше: 

 виділено основні етапи становлення комунікативної діяльності інституцій 

ЄС в Україні та систематизовано її відповідно до трьох рівнів комунікації: 

з медіа, політикумом і громадськістю; 
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 шляхом експертного опитування визначено головні аспекти отримання, 

обробки та інтерпретації інформації про ЄС українськими журналістами, 

запропоновано рекомендації щодо покращення комунікційної діяльності 

ЄС з професійними комунікантами в організаційному і контентному 

аспектах; 

 виявлено головні недоліки в комунікації інституцій ЄС з українським 

політикумом на основі аналізу комунікативного ресурсу ЄС у контексті 

таких політичних подій, як парламентські вибори 2012 року, Вільнюський 

саміт 2013 року, президентські та парламентські вибори 2014 року. 

Удосконалено: 

 методологічний підхід до комунікації з громадськістю, який відрізняється 

від наявного врахуванням чинника освітньо-професійних характеристик 

української аудиторії та поділу її за конкретними цільовими групами, а 

також розроблено комунікативну матрицю можливих євроінтеграційних 

кампаній. 

Набули подальшого розвитку: 

 наукові дані про наявність в українському суспільстві діаметрально 

протилежних настроїв стосовно євроінтеграції, основні негативні та 

позитивні уявлення громадян України щодо ЄС на основі громадсько-

політичних гасел Євромайдану й Антимайдану. 

Практичне значення одержаних результатів. Положення й висновки 

дисертації доповнюють сучасні дослідження з питань теорії та історії соціальних 

комунікацій; дозволяють простежити закономірності формування структури й 

системи комунікативної політики ЄС в Україні. Систематизований матеріал і 

результати дослідження можуть бути ефективно використані під час викладання 

таких курсів, як: «Соціологія масової комунікації», «Основи реклами й PR», «Теорія 

масової комунікації та комунікативні технології», «Державний брендинг», «Система 

маркетингових комунікацій», «Організація роботи прес-служби», «Міжнародна 

іміджологія» та спецкурсів для студентів кафедр журналістики вищих навчальних 

закладів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат та опубліковані статті, 

в яких викладено основні положення наукової роботи, виконані здобувачем 

самостійно, без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення дисертації 

апробовано під час обговорення на спільному засіданні кафедри видавничої справи 

та редагування і кафедри організації видавничої справи, поліграфії і 

книгорозповсюдження Видавничо-поліграфічного інституту Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Основні 

положення роботи висвітлено в статтях, тезах і доповідях 8-и науково-практичних 

конференцій: XІІ Міжнародній науково-технічній конференції студентів і аспірантів 

«Друкарство молоде» (17–19 квітня 2012 р., м. Київ); XІІ Міжнародній конференції 

«Средства массовой информации в современном мире: молодые исследователи» 

(11–13 березня 2013 р., м. Санкт-Петербург); VI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Лінгвістика. Комунікація. Освіта» (14–15 березня 2013 р., 
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м. Луганськ); XІХ Міжнародній науково-практичній конференції з проблем 

функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» 

(12 квітня 2013 р., м. Київ); XІІІ Міжнародній науково-технічній конференції 

студентів і аспірантів «Друкарство молоде» (23–25 квітня 2013 р., м. Київ), 

Міжнародній науковій конференції «Публіцистична комунікація: теорія, історія, 

сьогодення» (24–26 жовтня 2013 р.,  м. Тернопіль), XI Міжнародній конференції 

«Міжкультурні комунікації: інформаційно-комунікативні технології в лінгвістиці» 

(17–20 вересня 2013 р., м. Алушта), IІ Міжнародній науково-практичній заочній 

конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (17 жовтня 

2013 р., м. Остріг). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено в 12 

одноосібних публікаціях, з яких 5 – у фахових виданнях, 2 – в інших наукових 

виданнях та 5 – у тезах доповідей. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, поділених на підрозділи, висновків до них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (261 позиція) і додатків. Обсяг основного тексту роботи – 164 

сторінки, загальний обсяг – 212 сторінок.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, зв’язок роботи з науковими 

програмами, визначено мету й завдання, об’єкт та предмет дослідження, названо 

обрані методи дослідження, розкрито наукову новизну й практичне значення 

одержаних результатів, відзначено особистий внесок автора. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

комунікацій ЄС» здійснено огляд наукових праць, присвячених вивченню 

комунікативної діяльності ЄС, розкрито суть основних понять, з’ясовано найбільш 

поширені методи дослідження комунікацій ЄС. У підрозділі 1.1 «Поняття та 

історіографія комунікативної політики ЄС» аналізується диференціація між 

поняттями «інформація» та «комунікація», розглядаються поняття «інформаційна 

діяльність ЄС», «комунікативна діяльність ЄС», «комунікативна політика ЄС». 

Комунікативну політику ЄС визначено як комунікативну діяльність 

інституцій ЄС, яка здійснюється спільно з медіа і суб’єктами громадського сектору, 

спрямована на підтримку та зміцнення єдиного політичного, економічного, 

соціального, культурного та інформаційного простору ЄС, відповідає основним 

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

інформаційно-комунікативна політика. Відповідно медіаполітика – комплекс 

заходів для забезпечення конституційно гарантованих прав у сфері медіа, 

забезпечення плюралізму їх змісту; аудіовізуальна політика – комплекс заходів, 

спрямованих на розвиток національних і загальноєвропейських аудіовізуальних 

систем; інформаційно-комунікативна політика – діяльність, спрямована на 

забезпечення громадськості інформацією та знаннями про ідеї, принципи, 

структуру, законодавство та діяльність ЄС у різних сферах життя, процес обміну 

інформацією між ЄС і цільовими групами.  
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Із фрагментарних праць дослідження комунікативної сфери ЄС виросли в 

системні, багатопланові проекти, об’єднавши не лише окремих дослідників, а й цілі 

дослідницькі групи. Опрацьований масив вітчизняної та іноземної наукової 

літератури дозволяє умовно класифікувати всі праці за трьома тематичними 

напрямами: історичний напрям досліджень; студії щодо ефективності комунікацій; 

студії щодо медіатизації євроінтеграції та концептуалізації європейської публічної 

сфери. 

У підрозділі 1.2 «Методи дослідження комунікативної діяльності ЄС» 

проаналізовано найбільш поширені методи дослідження комунікативної діяльності 

ЄС, які тяжіють до застосування міждисциплінарної стратегії та методології, 

зокрема поєднання соціологічних методів дослідження (експертне опитування, 

інтерв’ювання, аналіз аудиторії, фокус-групи тощо) та різноманітних методів 

аналізу медіатекстів (контент-аналіз, дискурс-аналіз, фрейм-аналіз тощо). Завдяки 

багатоплановості явища комунікацій ЄС за останнє десятиріччя посилилась 

тенденція до крос-платформенних студій на межі соціологічних, політичних, 

економічних наук, які передбачають використання величезних обсягів кількісних 

даних про різноманітні показники європейської аудиторії або медіаконтенту у 

ключових галузях життя. 

У підрозділі 1.3 «Періодизація сучасної комунікативної діяльності ЄС у 

межах Спільноти» подається авторська періодизація, згідно з якою комунікативна 

діяльність ЄС виникла внаслідок економічних викликів і була сформована в сучасну 

комунікативну політику в кілька етапів: перший етап: політичні передумови (1990-

ті), другий етап: дорадча участь громадян (2000–2006), третій етап: 

професіоналізація та інновації (2007–2014).  

У підрозділі 1.4. «Структура та періодизація становлення комунікативної 

діяльності ЄС в Україні» виділено основних комунікантів в комунікаційному 

процесі ЄС–Україна, зокрема це Представництво ЄС в Україні, центри європейської 

інформації та євроклуби; визначено ключові етапи розвитку європейських 

комунікацій в Україні: інституційний період (1991–1997 роки), період інтенсифікації 

(1998–2003 роки), період перезавантаження (2004–2008 роки), динамічний період 

(2009–2014 роки). 

У другому розділі «Особливості комунікативної діяльності ЄС в Україні з 

професійними комунікантами» українські журналісти розглядаються як виконавці 

«подвійної функції», «медіатори» політичної інформації з зовнішніх джерел, які 

роблять вклад в процес формування громадської думки, коментуючи і оцінюючи 

політичний дискурс.  

У підрозділі 2.1. «Основні напрями комунікативної діяльності ЄС з 

представниками українських медіа» проаналізовано комунікативну активність 

Представництва ЄС, спрямовану на професійних комунікантів відповідно до трьох 

напрямів: 1) заходи з підвищення обізнаності про ЄС; 2) розвиток професійних 

журналістських навичок і реформування журналістської освіти; 3) підтримка 

незалежних медіа та спостереження за свободою слова. 

У підрозділі 2.2. «Особливості підготовки журналістських матеріалів на 

тему ЄС. Організаційний аспект удосконалення роботи інституцій ЄС» наведено 
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основні дані експертного опитування журналістів (70 респондентів з різних типів 

медіа) щодо аспектів отримання, обробки й висвітлення інформації про ЄС. 

Перешкоди, які виникають при підготовці журналістами матеріалів про ЄС, умовно 

поділено на внутрішні (пов’язані з суб’єктивними факторами) та зовнішні 

(незалежні або малозалежні від суб’єкта комунікації) чинники. Головними 

перешкодами в якісному висвітленні теми ЄС є потреба доступу до важливих 

публічних осіб та офіційних джерел, нестача ресурсів для журналістського 

дослідження, необхідність тримати увагу української аудиторії, брак експертних 

знань. Підкреслено, що найбільш затребуваними ресурсами збору інформації для 

журналістів виявилися заяви політиків під час різних публічних заходів, українські 

та європейські інформагенції. Серед другорядних джерел інформації – соцмережі та 

анонімні джерела. Найменш популярними джерелами є офіційні ресурси інституцій 

ЄС. 

Задля створення сприятливіших умов для висвітлення теми ЄС українське 

медіасередовище потребує від інституцій ЄС оновленого підходу у взаємодії з 

журналістами (організаційний аспект) з дотриманням таких чотирьох принципів: 

відкритість та прозорість; максимальна емоційна залученість; оперативність; 

ініціативність. Ці трансформації полягають у налагодженні індивідуалізованої 

комунікації, оперативному забезпеченні інформацією представників медіа, 

розширенні журналістського оточення (передусім завдяки регіональним медіа), 

усуненні інформаційної ізольованості непрофільних журналістів, налагодженні 

взаємодії експертів з євроінтеграційних питань і представників медіа, організації 

релевантних запитам медіа навчальних заходів тощо.  

У підрозділі 2.3. «Недоліки текстів українських медіа про ЄС. Контентний 

аспект удосконалення роботи інституцій ЄС» проаналізовано найбільш значущі 

помилки у висвітленні теми ЄС, пов’язані з контентом: однополярність ракурсу, 

фактажний непрофесіоналізм, тематична зацикленість, канцеляризми, переважання 

інформаційного, а не аналітичного висвітлення, провінційність, неприкладний 

характер, фрагментарність, брак оригінальних матеріалів, гіперболічна емоційність, 

невиражена адресність, відсутність експертного коментування, суб’єктивність, 

непривабливість матеріалів, політична ангажованість. Ці недоліки частково є 

наслідком невідповідності запитам журналістів інформаційних продуктів ЄС. 

Контентний аспект трансформації комунікативної діяльності Представництва ЄС 

полягає в удосконаленні якості прес-матералів, зокрема: 

 розширенні формату від класичного прес-релізу до аналітичних матеріалів 

порівняльного, прогностичного, інструментального, роз’яснювально-

оглядового, контрпровокативного характеру, формату бізнес-історій та 

історій з життя; 

 забезпеченні комплектності прес-релізу (експертні коментарі, біографічні 

довідки, бекграунд подій, фото, термінологічні пояснення тощо); 

 збільшенні частки візуалізованої інформації задля надання інфоприводу 

«конкурентоспроможності» поряд з іншими подіями у новинних стрічках. 

У третьому розділі «Інструменти, тональність і змістове наповнення 

комунікацій ЄС з українським політикумом» досліджено комунікативну 
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діяльність ЄС, спрямовану на українську владу, а саме політичні заяви (на основі 

текстів інформагентств УНІАН й Укрінформ, «Євробюлетеня» і сайту 

Представництва ЄС), які були зроблені від імені представників або інституцій ЄС 

під час трьох ключових подій останнього періоду в розвитку комунікативних 

відносин Україна –ЄС. Зокрема, це парламентські вибори 2012 року; Вільнюський 

саміт Східного партнерства 2013 року; президентські та парламентські вибори 2014 

року. 

У підрозділі 3.1 «Комунікативні інструменти впливу ЄС на політичні рішення 

в Україні» увагу приділено політичним заявам представників ЄС як основному 

інструменту комунікації з українським політикумом і впливу на політичні рішення. 

Євросоюз впливає на хід внутрішніх перетворень у країнах-кандидатах через 

застосування принципу «обумовленості», ключовим компонентом якого є офіційне 

декларування через медіа чітких критеріїв прогресу держави-партнера на шляху 

євроінтеграції. А тому, повідомлення, озвучені представниками ЄС в медіа, є 

індикаторами характеру й ефективності політичного діалогу між ЄС та українською 

владою. Комунікативний уплив через політичні заяви в медіа здійснюється 

інституціями ЄС на постійній основі, однак найбільш виразно проявляється позиція 

ЄС в контексті важлвивих політичних процесів (передвиборні кампанії, резонансні 

судові справи тощо). Аналіз комунікації інституцій ЄС під час таких подій дозволив 

не тільки виявити латентні смисли, а й простежити еволюцію в акцентах 

повідомлень ЄС. 

У підрозділі 3.2 «Комунікації ЄС у контексті парламентських виборів 2012 

року: емоційна декларативність» розглядаються політичні заяви представників ЄС 

в українських медіа в контексті парламентських виборів 2012 року. Комунікація 

цього періоду характеризується «м’яким» стилем і гнучкістю у висловлюваннях, 

відсутністю прямої конфронтації, розпливчатістю, неоднозначністю і мінливістю. 

Спікери ЄС уникають властивих політичній мові технік: провокаційних 

формулювань, звинувачень і висміювань, нищівної критики, однак часто вживають 

такі прийоми емоційного впливу, як «осяйні узагальнення», «політичні метафори», 

«трансфер емоцій», «емоційне підлаштування», «аналогізацію», «прийом 

негативного наслідку». 

Задля підвищення прагматики тексту представники ЄС вдаються до 

повторення шаблонних фраз, які однак рідко пояснюються адресатові. Відсутність 

конкретики в повідомленнях засвідчує важливу тенденцію: заяви ЄС рідко 

спрямовані конкретно до суспільства чи політикуму, вони радше ритуально звернені 

до абстрактного адресата. 

Пасивна позиція дипломатії у веденні перемовин з Україною, уповільненість 

реакції ЄС на події в Україні, формалізація вимог в їхніх комунікативних 

повідомленнях, намагання прив’язувати підписання Угоди про асоціацію до 

вирішення питання вибіркового правосуддя – усі ці аспекти можна вважати 

негативними чинниками, які нівелюють авторитет ЄС і ставлять під сумнів 

серйозність його намірів та заяв. У результаті такої негнучкої комунікації громадяни 

України не завжди мали можливість відчути безапеляційну підтримку Брюсселя, а 

відтак – сформувати стійке позитивне ставлення до ЄС. 
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У підрозділі 3.3 «Комунікативна тактика «активного зацікавлення» 

Україною в контексті Вільнюського саміту 2013 року» проаналізовано зміни в 

смисловому навантаженні комунікацій ЄС з огляду на погіршення стосунків між 

Україною і ЄС під час підготовки і проведення Вільнюського саміту 2013 року. 

Комунікація ЄС під час цього періоду характеризується більшою активністю, 

структурованістю та чіткістю порівняно з попереднім. Спікери ЄС вдаються до 

більш жорсткого стилю заяв (критичні та осудливі експресиви та бехабітиви), однак 

водночас намагаються вплинути на рішення політичної верхівки, схилити до 

євроінтеграційного вибору, застосовуючи тактику активного зацікавлення 

проблемами України (емоційні й метафоричні декларативи) та засвідчуючи свої 

зобов’язання в їх вирішенні (комісиви), вдаються до технології «пакетування» 

похвали з вимогою, використовують імпліцитну інформацію заради максимального 

емоційного впливу на адресата. Комунікація з владою стала більш уособленою: 

спікери ЄС намагаються розділяти за допомогою звернень меседжі до політиків і до 

українського народу. Водночас текстам ЄС притаманна надлишкова 

декларативність, що особливо проявилася під час політичної кризи в Україні в 

грудні 2013 року – лютому 2014 року. 

У підрозділі 3.4 «Комунікативний ресурс ЄС під час виборів 2014 року: 

політика ухиляння» розглянуто політичні заяви ЄС в українських медіа під час 

президентських і парламентських виборів 2014 року. У цей період зафіксовано 

зниження комунікативної активності, меседжі характеризуються нейтральною або 

позитивною тональністю, зникли технології «залякування», «негативна 

аналогізація», «введення страшного еталона», з’явилася компліментарність, а 

подеколи – загравання з представниками новообраних політичних сил. Спікери ЄС 

продовжують тактику ухиляння, використовуючи багатозначні фрази, лексичні 

елементи, їх сполучення, риторико-стилістичні прийоми та предикативні засоби, 

непрямі мовні формули, емоційно забарвлені слова без конкретного змісту, таким 

чином знижуючи ефективність комунікації. На відміну від заяв 2012 року, у заявах 

2014 року простежується чіткий меседж з боку ЄС щодо вирішальної ролі самих 

українців у проведенні реформ, спрямованих на прискорення євроінтеграції. 

У четвертому розділі «Комунікативна діяльність ЄС для широкої 

громадськості» проаналізовано комунікативну діяльність Представництва ЄС, 

розраховану на українських громадян, з’ясовано її напрями, тематику, виділено 

основні позитивні і негативні настрої стосовно євроінтеграції.  

У підрозділі 4.1 «Основні напрями комунікативної діяльності» розглянуто 

комунікативну діяльність Представництва ЄС залежно від трьох каналів 

комунікації: видавничо-електронний напрям; аудіовізуальний; проектно-подієвий.  

Незважаючи на різноманіття каналів, комунікації ЄС з українською 

громадськістю характеризується низкою недоліків, які перешкоджають досягти 

ефективного результату. У видавничому напрямі вони пов’язані зі світовою 

тенденцією трансформації медіаспоживання – переходу від традиційних каналів 

комунікації до новітніх. Якщо комунікація через традиційний канал скорочується, 

то стрімке нарощення її в каналі новітніх медіа поки що не спостерігається. 

Водночас проекти аудіовізуального та проектно-подієвого напрямів здебільшого 
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періодичні й короткочасні, характеризуються такими вадами, як непраймовий час 

виходу, констатуючий формат в поданні інформації, відсутність чітко вираженої 

аудиторії та нехтування особливостями регіональної розмаїтості українського 

суспільства. Позитивним досягненням є якісні зміни формату деяких масових 

заходів, що полягає в залученні громадськості до інтерактиву, використанні засобів 

культури й мистецтва. Такі трансформації мають потенціал стати основою 

комунікативної стратегії з широкою громадськістю.  

У підрозділі 4.2 «Комунікація ЄС з громадськістю через задоволення 

інформаційних потреб цільових груп» запропоновано комунікативну матрицю 

взаємодії з українськими громадянами з орієнтацією на окремі цільові групи 

(студенти, підприємці малого та середнього бізнесу, ділові кола; підприємці 

великого бізнесу; працівники агропромислового комплексу; науковці та працівники 

сфери освіти; пенсіонери; працівники медичної сфери; військовослужбовці та 

правоохоронці; державні службовці; діячі культури та мистецтва), сформованими 

відповідно до професійної належності. Оскільки актуальна комунікативна діяльність 

Представництва ЄС здійснюється для «загального реципієнта», головне завдання 

запропонованої матриці – забезпечувати індивідуалізованою інформацією 

відповідно до потреб різних цільових аудиторій. Застосування в загальній стратегії 

інституцій ЄС комунікативної матриці, яка має чітко визначене тематичне ядро й 

основні меседжі, найбільш релевантні канали і формати комунікації, може сприяти 

поліпшенюю контакту з громадськістю, популяризації ідеї євроінтеграції. 

У підрозділі 4.3. «Індикатори позитивних і негативних тенденцій у просуванні 

євроінтеграції (на прикладі гасел Євромайдану й Антимайдану)» на основі 

медіамоніторингу та польового збору інформації проаналізовано ідеологічно-

політичний підтекст гасел проєвропейських і антиєвропейських акцій. Дослідження 

гасел Євромайдану дозволило окреслити ключові меседжі проєвропейських 

настроїв, зокрема це: ототожнення України з ЄС і європейською культурою; 

сприймання євроінтеграції як єдино можливого позитивного геополітичного вибору 

для України, способу звільнення з-під упливу Росії; асоціювання євроінтеграції з 

гуманістичними цінностями і якісно досконалішим рівнем розвитку держави; 

апелювання до індивідуальної відповідальності за євроінтеграційний процес. 

Водночас змістове наповнення гасел Антимайдану є індикатором громадянських 

позицій і переконань, які переважають серед противників євроінтеграції. Вони 

характеризуються просуванням ідеї «Русского мира», апеляцією до негативного 

досвіду та нагнітанням деструктивних настроїв, агресивними заявами та 

використанням нецензурної лексики, пов’язуванням ЄС з економічною кризою, 

масовими безладами, аморальною і антихристиянською поведінкою, фашизмом. 

Смислове навантаження гасел розглядається як основа для формування 

комунікативних месседжів у просуванні ЄС як для європрихильників, так і 

євроскептиків. 

ВИСНОВКИ 
 

1. Аналіз теоретичних поглядів зарубіжних та українських авторів щодо 

формування та становлення комунікативної політики ЄС як невід’ємної частини 

розвитку європейського проекту дозволяє визначити комунікативну політику як 
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комунікативну діяльність інституцій ЄС, яка здійснюється спільно з медіа і 

суб’єктами громадського сектору, спрямована на підтримку та зміцнення єдиного 

політичного, економічного, соціального, культурного та інформаційного простору 

ЄС, відповідає основним принципам ЄС й об’єднує такі напрями, як медіаполітика, 

аудіовізуальна політика, інформаційно-комунікативна політика. Сучасні 

дослідження комунікацій ЄС концептуально базуються на положенні, яке визначає 

ЄС не тільки як геополітичну й економічну спільноту, а також як об’єднання 

культурних і філософських категорій, що лягають в основу позиціювання та 

подальшого розвитку різних сфер життя всього Європейського континенту. Методи 

дослідження комунікативних систем ЄС тяжіють до застосування 

міждисциплінарної стратегії та методології, зокрема поєднання соціологічних 

методів дослідження та різноманітних методів аналізу медіатекстів. Адже вивчення 

та порівняння загальних структурних аспектів культури медіа з використанням 

значних обсягів даних про різноманітні показники аудиторії та медіаконтенту у 

ключових сферах, концентрування уваги на інституційних аспектах і культурі 

виробництва медіапродукту дозволяє зрозуміти цілісну картинку функціонування й 

ефективності комунікативної діяльності політичних суб’єктів у крос-культурній 

площині. 

2. У межах країн ЄС сучасна комунікативна політика виникла як реакція на 

економічні запити та глобальні технологічні трансформації, пройшовши еволюцію в 

три етапи: в основі першого лежать політичні аспекти, другого – суспільнотворчі, 

третього – професіоналізація та електронізація комунікативного процесу. Водночас 

в Україні комунікативна діяльність ЄС стартувала відразу з формату, який 

ґрунтується на створенні європейської публічної сфери, й тісно пов’язана з появою 

насамперед дипломатичної місії в Києві – Представництва ЄС в Україні, мережі 

центрів європейської інформації та євроклубів. Незважаючи на те, що 

комунікативна діяльність ЄС в Україні постійно розвивається (пройшовши 

становлення від інституційного періоду до динамічного), в ній спостерігається низка 

недоліків на всіх рівнях (медіа, політикум, громадськість), які перешкоджають 

ефективній діяльності.  

3. Здійснений аналіз взаємодії Представництва ЄС з професійними 

комунікантами, які виконують у суспільстві роль ретрансляторів політичної 

інформації, засвідчує, що причинами, які гальмують розвиток європейського 

медіадискурсу в Україні, є журналістське застосування «національних» меж 

інтерпретації, неналагоджені зв’язки з інституціями ЄС, що позначається на якості 

збору та виробництва новин, слабкі мовні навички журналістів, дефіцит як фонових, 

так і спеціалізованих знань про ЄС, віддаленість від Брюсселя національних 

ньюзрумів та редакторських рішень, брак коштів на закордонні відрядження. Ці 

характеристики українських медіа діють як перешкоди або сповільнюють появу 

«європеїзованих» матеріалів. Той факт, що медіа є інстанцією, через яку 

здійснюється комунікація з українським політикумом і громадськістю, підвищує 

актуальність оновлення і вдосконалення системи взаємодії з журналістами (в 

організаційному і контентному аспектах), вимагає створення умов, які би спонукали 

кореспондентів до висвітлення справ ЄС не лише в обмеженому форматі 
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міжнародних новин, а як багатоаспектного політичного, економічного та культурно-

ціннісного явища.  

4. Розгляд політичних заяв ЄС у медіа в контексті знакових політичних подій в 

Україні протягом останнього (динамічного) періоду комунікативної діяльності 

інституції ЄС дав змогу виокремити низку комунікативних вад, які не сприяють 

діалогу на рівні політичних верхівок. Надмірна формалізація реакції інституцій 

Спільноти, непослідовність і протиріччя, удавана суворість у відповідь на політичні 

вчинки чи події, які суперечать цінностям ЄС, відсутність твердості в позиції щодо 

відносин з Україною – усе це є наслідком, з одного боку, обмежень форматом 

політики сусідства, яка не передбачає використання активних важелів впливу ЄС на 

внутрішньополітичне життя країн-сусідів та жорсткого моніторингу внутрішніх 

процесів і подій, а з іншого – закоренілими традиціями європейської стриманої 

дипломатії. Таку комунікацію схильні вважати неефективною в умовах невисокого 

рівня громадянської свідомості політикуму в Україні, перманентної політичної 

кризи й агресивної пропаганди з боку Росії. ЄС потребує нового механізму 

взаємодії, в тому числі комунікативного, з Україною, який би без гарантії членства, 

все одно спонукав державу до демократичних трансформацій, економічної, 

політичної адаптації до європейських стандартів.  

5. Інституціям ЄС доцільно комунікувати з українською громадськістю на 

основі поділу її на цільові групи, виокремлення яких ґрунтується на базі освітньо-

професійних інтересів медіааудиторії: студенти; підприємці малого та середнього 

бізнесу, ділові кола; підприємці великого бізнесу; представники агропромислового 

комплексу; науковці та працівники сфери освіти; пенсіонери; працівники медичної 

сфери; військовослужбовці та правоохоронці; державні службовці; діячі культури та 

мистецтва. При такому підході акцент зсувається зі звичного «поширення загальної 

інформації» на «забезпечення релевантною інформацією», що сприяє зміцненню 

репутації й позитивного іміджу суб’єкта. Комунікативна діяльність в межах 

розробленої нами комунікативної матриці з орієнтацією на конкретне тематичне 

ядро, головні меседжі, формати та канали комунікації кожної ЦГ може допомогти в 

пожвавленні євроінтеграційного процесу, сприяти подоланню проблем відчуження 

деякої частини суспільства від ідей та цінностей європейського проекту.  

6. Вагомим у контексті диференціації української аудиторії є врахування 

різнополярних дискурсів у суспільстві стосовно ЄС, які особливо проявилися під 

час Євромайдану та Антимайдану 2013–2014 років. Аналіз смислового 

навантаження протестів підтверджує наявність або перебільшеного ідеалізування 

євроінтеграції, або нав’язливих медіафобій і малообґрунтованих міфів, які 

формують у людей примітивні й деструктивні за своїм спрямуванням уявлення як 

про Євросоюз, так і про його цінності. При цьому масштаб поширення 

комунікативного компоненту Євромайдану свідчить про великий потенціал 

українських громадян у просуванні ідеї європейського проекту, однак цей процес 

потребує вмілої та своєчасної модерації з боку інституцій ЄС. Їхнє завдання полягає 

у підхопленні та розвитку позитивних трендів Євромайдану та нейтралізації 

негативних контраргументами й оперативними заявами.  
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Перспективами наукових досліджень є подальше вивчення комунікативної 

діяльності ЄС в Україні, зокрема, пошук збалансованого підходу у висвітленні всіх 

тематичних груп, культурно-ціннісне наповнення європейського дискурсу в Україні, 

порівняння комунікативної діяльності в Україні з країнами пострадянського 

простору, які наразі перебувають у складі ЄС. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Юрченко Т. Ю. Комунікативна діяльність інституцій ЄС в Україні. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. – 

Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015.  

Дисертація присвячена особливостям комунікативної діяльності 

Представництва ЄС в Україні, а також підпорядкованих йому інституцій. У роботі 

визначено поняття «комунікативної політики ЄС», виокремлено найбільш поширені 

методи дослідження, розроблено періодизацію комунікативної діяльності ЄС в 

Україні. На основі експертного опитування журналістів визначено основні недоліки 

ведення комунікацій ЄС з професійними комунікантами. Проаналізовано смислове 

навантаження політичних заяв представників ЄС в медіа, виділено головні 

характеристики комунікацій ЄС з політикумом України. Запропоновано систему 

цільових груп і комунікативну матрицю у спілкуванні з широкою громадськістю. 

Ключові слова: Європейський Союз, комунікативна діяльність, професійні 

комуніканти, медіа, політикум, Представництво ЄС в Україні. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Юрченко Т. Ю. Коммуникационная деятельность институтов ЕС в Украине. 

– Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.01 – теория и история социальных 

коммуникаций. – Институт журналистики Киевского национального университета 
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имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 

2015.  

Диссертация посвящена особенностям коммуникативной деятельности 

Представительства ЕС в Украине, а также подчиненных ему учреждений – центров 

европейской информации и евроклубов. Коммуникативная деятельность этих 

институтов исследуется с точки зрения разных аудиторий: 1) ориентирована на 

профессиональную медийную аудиторию 2) ориентирована на украинский 

политикум; 3) ориентирована на широкую общественность. В работе определено 

понятие «коммуникативной политики ЕС», критически обобщены подходы к 

изучению коммуникативной сферы Евросоюза с начала 1990-х годов до сегодня. 

Рассматриваются этапы становления коммуникативной политики Европейского 

Союза, которые очерчены тремя хронологическими рамками (1990-ые годы – 

политические предпосылки; 2000-2006 – совещательное участие граждан; 2007–2014 

– профессионализация и инновации). Характеризуются главные факторы, влияющие 

на ход эволюции европейской коммуникации, выделены главные условия ее 

эффективности в каждом периоде, сформулированы основные тенденции и 

перспективы в сфере стратегических коммуникаций ЕС на ближайшее будущее. 

Проанализирован характер и особенности информационно-коммуникативной 

деятельности ЕС в Украине, а также проведена периодизация ее развития в 

зависимости от эволюции политического диалога между Украиной и ЕС 

(институциональный период; период интенсификации; период перезагрузки; 

динамический период). 

В работе уточнено наиболее распространенные методы гуманитарных наук и 

социологические методы исследования, применяемые при изучении коммуникаций 

ЕС. Установлено, что исследования коммуникаций ЕС тяготеют к применению 

междисциплинарной стратегии и методологии, которая включает изучение и 

сравнение общих структурных аспектов культуры медиа с использованием 

огромных объемов данных, проведением анализа и конкретных тематических и 

жанровых исследований. 

Коммуникация институций ЕС с медиа рассматривается как основа в процессе 

формирования опиниетворческих лидеров, а украинские журналисты – как 

медиаторы, активные участники евроинтеграционной коммуникации, исследуются 

источники информационных поводов, мировоззренческие позиции в освещении 

информации о Евросоюзе. На основе экспертного опроса украинских журналистов, 

выявлены основные недостатки ведения коммуникаций ЕС с профессиональными 

коммуникантами, предложены рекомендации по повышению эффективности 

взаимодействия с украинскими медиа как в организационном, так и контентном 

аспектах. 

На основе контент-анализа политических заявлений ЕС в контексте знаковых 

событий в политической жизни Украины (парламентские выборы 2012 года, 

Вильнюсский саммит 2013 года, президентские и парламентские выборы 2014) 

выделены главные характеристики коммуникаций ЕС с политикумом Украины, в 

частности проанализировано смысловую нагрузку заявлений, коммуникативные 

приемы воздействия, тональность месседжей спикеров ЕС. Материалом для анализа 
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послужили информационные сообщения «Евробюлетеня», новостной ленты сайта 

Представительства, а также информационных агентств «Укринформ» и УНИАН. 

Исследованы основные направления коммуникативной деятельности ЕС с 

общественностью, предложена система целевых групп и коммуникативная матрица 

в общении с украинцами через удовлетворение информационных потребностей 

конкретных аудиторий. Благодаря анализу общественно-политических лозунгов 

Евромайдана и Антимайдана выделено индикаторы положительных и 

отрицательных тенденций в продвижении идеи евроинтеграции в Украине. 

Ключевые слова: Европейский Союз, коммуникативная деятельность, 

профессиональные коммуниканты, медиа, политикум, Представительство ЕС в 

Украине. 

 

ANNOTATION 

 

Yurchenko. T. Y. Communication activities of EU institutions in Ukraine. –

Manuscript. 

Thesis for candidate of social communication degree, specialty 27.00.01 – Theory 

and history of social communication. – Institute of Journalism, Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015.  

The thesis investigates the peculiarities of communication activities of Delegation of 

European Union to Ukraine and subordinated institutions. The paper defines the concept 

of «communication policy of the EU», singled out the most popular methods of research, 

developed the periodization of EU communications in Ukraine. Based on expert survey of 

journalists, it was defined the main disadvantages of EU communications with 

professional communicators. It is analyzed the meanings of EU representatives statements 

in the media, highlighted the main characteristics of EU communications with Ukrainian 

politicians. The thesis investigates the system of target groups and communicative matrix 

in communicating with Ukrainians. 

Keywords: European Union, communicative activities, professional 

communicators, media, politicians, EU Delegation to Ukraine. 


