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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Геополітичне розташування України, її історія 

та сучасні суспільні процеси сприяли тому, що іноземні ЗМІ активно цікавляться 

життям країни. Сусідня Польща – країна, яка підтримує євроінтеграційний вектор 

розвитку України. Українсько-польські відносини та їхнє висвітлення потребують 

комплексного наукового осмислення в умовах існування «політичного трикутника» 

Україна – Росія – ЄС. Із цього випливає перманентна актуальність сприйняття України 

в закордонних виданнях і загалом інтерес журналістів-міжнародників до цієї теми.  

Для подальшого розвитку теорії журналістики важливо зрозуміти, як 

сприймається Україна в закордонних виданнях і наскільки журналістів польських 

громадсько-політичних тижневиків цікавить тема України.  

Хронологічні рамки дослідження – 2011 – 2015 роки – зумовлені тим, що саме у 

цей час відбулися події, на які гостро відреагували і в Польщі, і в світі.  

Так, 5 серпня 2011 р. була заарештована екс-прем’єр України Ю. Тимошенко, а 

11 жовтня 2011 р. засуджена на 7 років тюремного ув’язнення у справі про 

перевищення влади і службових повноважень при укладанні газових контрактів з 

Росією в січні 2009 р. 27 лютого 2012 р. був засуджений до чотирьох років позбавлення 

волі екс-міністр внутрішніх справ Ю. Луценко. В 2011 р. медіа активно стежили за 

підготовкою до Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. У 2012 р. Євро-2012 приймали 

Україна і Польща, через що підіймалися такі важливі для обох країн теми як політична 

та економічна стабільність. 2013 р. став поворотним в політичному житті України – 

після провалу євроінтеграційного курсу у країні почалися масові протести – 

Євромайдан, що увійшли в історію як Революція Гідності. У 2014 – 2015 рр. Україна 

переживала наслідки анексії Криму і війни на сході. 

Польські ЗМІ уважно стежили за подіями в Україні. Із загостренням ситуації 

інтерес ставав усе відчутнішим: кількість матеріалів про Україну на сторінках 

громадсько-політичних тижневиків зростала у геометричній прогресії. Україна 

перебуває у стані інформаційної війни з Росією. Це інформаційне протистояння 

набуває особливого значення за умов, коли Україна продовжує військову операцію на 

Донбасі. Образ країни, який формують зарубіжні засоби масової інформації, 

позначається на зовнішньополітичних та економічних відносинах з іншими державами, 

ставлення до пересічних громадян країни за кордоном тощо. Польща – як країна-сусід 

– транслює образ України в інші країни ЄС.  

Дослідження було спрямовано на аналіз публікацій про події в Україні і трьох 

найавторитетніших польських тижневиках – «Polityka», «Newsweek Polska», «Wprost». 

У 2011 – 2013 рр. ці тижневики входили у трійку громадсько-політичних видань із 

найбільшим накладом. З появою тижневиків «W Sieci» (рік заснування – 2012) та «Do 

Rzeczy» (рік заснування – 2013) їх позиції у рейтингу постійно змінюються, але вони 

постійно знаходяться у п’ятірці найбільш тиражованих тижневиків у своєму сегменті.  
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Стан вивчення та ступінь наукової розробленості теми. Заявлена тема досі не 

знаходила свого цілісного відображення у працях українських та зарубіжних вчених. 

Джерельна база дисертації умовно поділяється на дві групи – аналіз доробку 

вчених, що досліджували польську пресу й відносини між Україною та Польщею, а 

також безпосередньо публікацій на українську тематику у виданнях «Polityka», 

«Newsweek Polska» та «Wprost». Заявлена тема багатоаспектна, тому перший розділ 

дисертації спирається на праці вчених, що спеціалізуються на різних дисциплінах. 

Історію Польщі, її місце в Європі, а також відносини з Україною вивчали такі 

вітчизняні науковці, як Н. Буглай, Я. Грицак, Р. Мельник, А. Портнов та ін. Серед 

авторів політологічних досліджень – Н. Буглай, О. Ваганова, Г. Зеленько, Ю. Палагнюк 

та ін. Економічний аспект вивчали науковці І. Бабець, А. Кровяк, А. Ліманський, 

C. Хвалінський та ін.  

Питання іміджелогії на прикладі України або інших держав досліджували          

Н. Барна, О. Голік, Г. Шевченко, Ю. Щегельська та ін. Відносини Польщі й України, 

польські та українські ЗМІ, стереотипи та образи, які творять медіа, досліджували такі 

вітчизняні журналістикознавці, як В. Власенко, О. Ігнатова, С. Кравченко, Т. Лильо, 

Т. Пасова, Л. Хахула та ін. Українсько-польські відносини вивчали такі закордонні 

науковці, як Й. Конєчна-Саламатін, М. Палчевскі, Н. Рябінська, М. Сівець та ін.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, проблемами, темами. Тема 

дисертації узгоджена з науковою проблематикою кафедри історії журналістики і 

пов’язана з комплексними програмами науково-дослідної роботи Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Український медійний контент у соціальному вимірі» (державний реєстраційний 

номер 11БФ045-01, термін виконання 2011 – 2015 рр.). 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні якісного та кількісного висвітлення теми 

України в польських громадсько-політичних тижневиках «Polityka», «Newsweek 

Polska», «Wprost» у 2011 – 2015 рр. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань: 

– проаналізувати контент громадсько-політичних журналів «Polityka», «Newsweek 

Polska», «Wprost»;  

– визначити особливості проблематики публікацій про Україну в польських 

провідних журналах;  

– встановити образи України в інтерпретації польської політичної преси; 

– зафіксувати трансформацію образу України та українців внаслідок Революції 

Гідності. 

Об’єкт дослідження – польські громадсько-політичні тижневики «Polityka», 

«Newsweek Polska», «Wprost». 

Предмет дослідження – особливості висвітлення української тематики у 

провідних польських журналах. 

Методи дослідження. Наукова обґрунтованість і повнота результатів 

дисертаційної роботи, її теоретико-методологічний рівень забезпечуються 

використанням таких методів, як аналіз (для дослідження змісту та тематики 
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публікацій про Україну), синтез (для встановлення зв’язку між отриманими фактами), 

історичний метод (для розкриття питання про сприйняття України та українців у 

Польщі), контент-аналіз (для безпосереднього аналізу публікацій про Україну у 

польських громадсько-політичних тижневиках), дискурс-аналіз (для аналізу 

внутрішніх та зовнішніх контекстів та їхнього взаємозв’язку), порівняльний метод (для 

порівняння висвітлення одних і тих же подій в українських і польських тижневиках), 

спостереження (для оцінки реальних політичних подій), систематизація, структурно-

функціональний та проблемно-хронологічний методи (для аналізу документів про 

міжнародну співпрацю України та Польщі).  

Наукову новизну роботи розкрито в таких положеннях: 

уперше: 

–  за пресознавчими матеріалами видань з’ясовано складні трансформаційні 

проблеми, яких зазнає держава Україна та яким у Польщі даються різні оцінки; 

–  системно розглянуто проблемно-тематичний контент найавторитетніших 

польських громадсько-політичних тижневиків; 

–  проаналізовано образи України у польській пресі після Революції Гідності; 

– виокремлено такі образи України, як «країна-сусід», «постраждала країна», 

«демократична країна»; 

– встановлено, як змінився образ Росії у польських громадсько-політичних 

тижневиках після анексії Криму та конфлікту на Донбасі. 

удосконалено: 

–  механізм подолання перманентних стереотипів в історії польсько-українських 

відносин; 

– розуміння важливості визначення ролі польської преси у формуванні 

міжнародного іміджу України  

набули подальшого розвитку: 

– дослідження польської преси таких науковців – О. Ігнатова (тижневик 

«Polityka»), С. Кравченко («Wiadomości Literackie», «Biuletyn Polsko-Ukraiński», «Bunt 

Młodych»), А. Кресло (тижневики «Polityka» та «Wprost», газети «Rzeczpospolita» i 

«Gazeta Wyborcza»), С. Онуфрів («Polityka» та «Wprost») Т. Пасова (журнал «Kultura»), 

В. Поплавська («Gazeta Wyborcza»), Л. Хахула («Polityka», «Rzeczpospolita», «Gazeta 

Wyborcza»). 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані в 

дисертаційному дослідженні положення можуть бути використані у: дослідженнях, що 

включають моніторинг медіа; теорії публіцистики та зарубіжної журналістики; 

наукових та аналітичних звітах на предмет висвітлення образу України у польській 

пресі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що результати 

дослідження можуть бути запроваджені у навчальний процес при викладанні курсів 

«Вступ до спеціальності», «Основи журналістики», «Теорія журналістики», 

«Міжнародна журналістика», «Історія зарубіжної журналістики», «Сучасна зарубіжна 

публіцистика», а також спецкурсів, присвячених дослідженню польської преси тощо. 
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Окремі положення дисертації були обговорені на 4-х міжнародних конференціях: 

Міжнародна конференція «70-річчя Потсдамської угоди», 17 вересня 2015 року (M100 

Sanssouci Colloquium, Потсдам, Німеччина); Міжнародна конференція «Коли я думаю 

про Німеччину», 18 вересня 2015 року (Alfred Herrhausen Gesellschaft, Берлін, 

Німеччина); Міжнародна конференція «Свобода засобів масової інформації в епоху 

великих даних», 12 вересня 2014 року (M100 Sanssouci Colloquium, Потсдам, 

Німеччина); Міжнародна конференція «Європа з поглядом у майбутнє», 7-9 листопада 

2013 року (Europejskie Centrum Solidarności, Гданськ, Польща). 

Особистий внесок здобувача. Дисертацію, автореферат, публікації, в яких 

викладено основні положення роботи, дисертантка виконала самостійно. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Результати дослідження 

були представлені у матеріалах наступних конференцій: XX Міжнародна науково-

практична конференція з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. 

Суспільство. Журналістика», 11 квітня 2014 року (Інститут журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна); Міжнародна 

науково-практична конференція «Прикладні аспекти дослідження медійного 

контенту», 22 березня 2013 року (Інститут журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна).  

Публікації. Результати дисертаційної роботи висвітлені в 7 наукових працях, 

зокрема в 4-х статтях у фахових наукових виданнях України, 1-й статті у науковому 

зарубіжному виданні та 2-х тезах за матеріалами конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що 

містять дев’ять підрозділів, загальних висновків і списку використаних джерел (298 

позицій). Загальний обсяг роботи становить 170 сторінок, з яких основного тексту – 

150 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

        У Вступі обґрунтовано вибір теми, актуальність, сутність наукової проблеми і 

сучасний стан її вивчення. Також розкрито зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами і темами, визначено мету й завдання, об’єкт, предмет, хронологічні межі та 

методи дослідження, сформульовано наукову новизну, практичне значення одержаних 

результатів, відзначено особистий внесок здобувача й подано відомості про апробацію 

результатів дослідження, означено структуру та обсяг дисертації.  

У першому розділі дисертації «Історіографія, джерельна база та теоретико-

методологічні засади дослідження» вивчено, як українські науковці розкривали тему 

відносин України та Польщі у журналістикознавчому, політологічному, культурному 

та інших аспектах. Було проаналізовано основні праці та рівень розробки теми, 

виділено питання, що потребують подальшого вивчення.  

У підрозділі 1.1. «Ступінь наукової розробки проблеми та джерельна база 

дослідження» зазначається, що публікації у тижневиках розглядалися фрагментарно, а 

видання «Newsweek Polska» взагалі залишилося поза увагою. До того ж у 2011 – 2015 
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роках сталося багато подій, які позначилися на відносинах Польщі та України. Для 

повної картини було доцільно вивчити, яким є образ України у Польщі після Євро-

2012, підписання Угоди про асоціацію з ЄС, анексії Криму, війни на Донбасі. 

Для вивчення історіографічного аспекту були використані дисертації та статті, які 

можна розподілити на такі, що стосуються: 1) безпосередньо теми України – 

історичний, політичний, економічний, соціальний аспект; 2) відносин країн на 

міжнародному рівні; 3) іміджу чи образу України.  

Аналіз джерел, які увійшли до списку використаної літератури, свідчить про те, 

що українські та зарубіжні вчені переважно досліджують польські ЗМІ, аби 

проаналізувати відносини між Польщею та Україною. Одні науковці більше звертають 

увагу на політичний чи економічний аспект відносин держав, інші – на соціальний. 

Багато робіт мають міждисциплінарний характер. Отож були досліджені наукові праці 

істориків, політологів, соціологів, економістів, правників. 

Окремо було проаналізовано доробок сучасних українських та польських 

письменників. З’явилося багато бажаючих описати події на Майдані чи оцінити образ 

країни за сучасної міжнародної ситуації. У нашому дослідженні ми згадаємо ті книги, 

які можна віднести до жанру нон-фікшн, тобто документальної прози. Серед авторів 

таких творів: Ю. Андрухович, С. Жадан, М. Кацевич, С. Лойко, Т. Прохасько, 

П. Пєньонжек, Р. Шпорлюк та ін.  

У підрозділі 1.2. «Теоретико-методологічна основа наукової роботи» 
зауважується, що для вивчення польських громадсько-політичних тижневиків доречно 

зосередитися на типологізації журналів, особливостях журналістської діяльності у 

Польщі, не забуваючи про те, як Інтернет та соціальні мережі урізноманітнили контент 

друкованих видань.  

Також у розділі представлено обґрунтування наукових методів, що 

використовувалися під час дослідження. Так, єдність аналізу та синтезу забезпечила 

об’єктивне та адекватне пізнання дійсності, а разом з тим відобразила єдність 

протилежностей відносно взаємозв’язку одиничного (окремого) та загального. 

Використання історичного методу було виправдано тим, що зміст та тематика 

публікацій про Україну у польських громадсько-політичних тижневиках невідривно 

позв’язані із зовнішньополітичною діяльністю України. В поєднанні з 

загальнонауковими (аналіз, синтез) та емпіричними методами (систематизація) 

дослідження це дало змогу сформулювати цілісну картину об’єктивних та 

суб’єктивних факторів, які формують образ України у польських тижневиках. Загалом 

згадані методи допомогли визначити основну тематику та зміст публікацій про Україну 

у польських тижневиках. Застосування такого загальнофілософського методу, як 

порівняння, дозволило з’ясувати спільне та відмінне у підходах різних ідейно-

політичних течій у Польщі до «українського питання» та розбудови відносин з 

Україною як незалежною державою, визначити ідентичне та специфічне у ставленні 

Польщі до перспектив євроатлантичної інтеграції України та оцінку країни після 

підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Структурно-функціональний та проблемно-

хронологічний метод розкрив уявлення про українсько-польські міждержавні 
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відносини. Під час наукового пошуку за допомогою систематизації вдалося здійснити 

огляд ключових публікацій про польські громадсько-політичні тижневики, українсько-

польські відносини. Систематизація допомогла оглянути весь масив інформації щодо 

відносин України та Польщі, усунути неузгодженість у певних отриманих фактах, 

зробити отриману в результаті дослідження інформацію зручнішою для користування. 

У другому розділі «Українська тематика в контенті польських тижневиків 

«Polityka», «Newsweek Polska», «Wprost» (2011 – 2015 рр.)» подаються основні 

результати дослідження контенту видань. Аналіз авторитетних польських тижневиків 

показав, що зацікавленість Україною залежить від подій, що можуть мати наслідки для 

сусідів та країн ЄС. Було з’ясовано, що найбільше матеріалів про Україну та українців 

було опубліковано у 2014 році. Саме тоді відбулися найстрашніші події на Майдані, 

був анексований Крим, розпочалися бойові дії на Донбасі. У підрозділі 2.1. «Контент 

громадсько-політичних тижневиків «Polityka», «Newsweek Polska», «Wprost»» 
підкреслюється, що українське питання неодноразово ставало темою тижня у 

досліджуваних журналах. Наприклад, у 2014 році тижневик «Polityka» два номери 

поспіль розповідав у рубриці «Тема тижня» про ситуацію в Україні та ЄС після анексії 

Криму. У 2015 році це ж видання подало у рубриці «Тема тижня» матеріли щодо 

відносин Росія – ЄС та Росія – Польща на тлі конфлікту на Донбасі.  

Тема України неодноразово відображалася на обкладинках тижневиків. 

Наприклад, у 2012 році журнал «Wprost» опублікував світлину екс-прем’єра України 

Ю. Тимошенко. «Newsweek Polska» та «Polityka» кілька разів випускали номери з 

колажем президента Росії В. Путіна (його образ змальовувався негативно). 

У підрозділі 2.2. «Особливості проблематики публікацій про Україну в 

польських провідних журналах» було окреслено акценти, орієнтири та позицію 

тижневиків «Polityka», «Newsweek Polska», «Wprost».  

Так, тижневик «Polityka», як один із найвпливовіших у Польщі, сформував 

позитивний образ України як країни, що прагне демократичного розвитку, протистоїть 

агресії Росії, зробила проєвропейський вибір. Низка статей присвячена розвитку 

громадянського суспільства, рушійною силою якого вважають активістів Євромайдану 

та волонтерів. До політиків формується більш критичне ставлення. Українських 

високопосадовців закликають до чітких дій у протистоянні «російській агресії» (саме 

цей термін вживають польські журналісти) та тіснішої співпраці з активістами.  

Журнал «Newsweek Polska» став на бік України, коментуючи події та акцентуючи 

увагу на тому, що країна перебуває не тільки у стані військового протистояння з 

Москвою, а й інформаційного. Завдяки широкій аудиторії тижневик проінформував 

польське суспільство про події в Україні. Помітна спроба зрозуміти, що відбувається в 

Україні, а також як конфлікт на Донбасі позначиться на долі країн Східної Європи. 

Росія постає в образі ворога та жорстко критикується. Це пояснюється тим, що Польща 

переймається не лише долею України, а й своїм майбутнім, бо нестабільна Україна – 

загроза для безпеки всієї Європи. Також показово, що журналісти спілкувалися не 

тільки з політиками та експертами, але й дослухалися до пересічних українців. Це 

означає, що закордонні ЗМІ почали звертати увагу на формування громадянського 
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суспільства в Україні. Події на Майдані стали однією з основних тем матеріалів про 

Україну в одному з найавторитетніших польських тижневиків. До коментування 

українських подій також долучилися міжнародні експерти, польські високопосадовці.  

Під час дослідження було виявлено, що рубрика, в якій розміщено статтю чітко 

вказує, на чому буде зроблено акцент у матеріалі. Якщо те чи інше питання, пов’язане з 

Україною, висвітлюється у рубриці «Польща», зрозуміло, що матеріал буде ближчим 

до життя поляків та їхніх політичних і суспільних реалій. Публікація у рубриці «Світ» 

дає зрозуміти, що тема України стала настільки важливою, що може посісти чільне 

місце серед європейських і світових подій. Дуже рідко можна знайти публікації про 

Україну в рубриках «Культура» чи «Бізнес». Також треба відзначити одну з 

особливостей видання «Newsweek Polska», яке має спеціальні додаткові випуски 

«Newsweek Historia Extra» та «Newsweek Historia». Там порушується питання спільного 

історичного минулого України та Польщі. 

Журналісти «Wprost» звернули увагу на те, що ситуація в Україні підняла питання 

геополітичного майбутнього Європи та значення історичного минулого 

пострадянських країн для сьогодення. Окрім побоювань щодо військового втручання з 

боку Російської Федерації, польська преса не могла оминути економічний бік питання. 

Польську владу критикували за відсутність послідовної політики щодо економічних 

відносин з Росією. Якщо оцінювати цікавість польської преси до 

внутрішньоукраїнських проблем, то найбільше уваги приділялося політичному життю 

країни та новим викликам, перед якими опинилося суспільство. Видання вирізняє з-

поміж інших добір спікерів з української та російської сторін. Треба віддати належне 

редакції, бо для балансу думок поряд зі спірними заявами проросійських політиків 

завжди з’являлися матеріали, що допомагали відтворити повну картину подій.  

Під час вивчення тижневиків була відзначена зацікавленість у прогресі щодо 

врегулювання ситуації на сході України та намагання проаналізувати наслідки 

конфлікту на формування сучасного світового порядку. Але не менше наших сусідів 

цікавило те, чи впоралася Польща з проблемами, що виникли внаслідок української 

кризи. 

У третьому розділі «Конструювання сучасного образу України у польських 

громадсько-політичних тижневиках» встановлено, як тематика та зміст публікацій 

про Україну в досліджуваних журналах формує образ держави у польській пресі. 

Також було чітко окреслено коло тем, які викликають найбільший резонанс в 

українському та польському суспільствах. Аналіз українського питання на сторінках 

видань показав, що зацікавленість країною залежить від подій, що можуть мати 

наслідки для сусідів та країн ЄС. Так, Польща та Україна мають спільне історичне 

минуле, тісні контакти на рівні політичних еліт, та й про соціальну складову відносин 

забувати не варто (ми в першу чергу маємо на увазі українців-заробітчан у Польщі; 

громадян України, що мають польське коріння). 

Українська проблема часто обговорювалася міжнародними експертами, 

політологами, аналітиками. На сторінках тижневиків з’являлися коментарі експерта 

Аналітичного центру «Polityka Insight» В. Смочинського, голландського експерта із 
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питань безпеки М. Ван Херпена, російського політолога та провідного наукового 

співробітника Фонду Карнегі Л. Шевцової, німецького політолога та старшого 

наукового співробітника Київського Інституту євроатлантичного співробітництва 

А Умланда, польського політолога А. Смоляра, російського політолога С. Бєлковського 

та інших.  

 У підрозділі 3.1. «Образи України в інтерпретації польської політичної 

преси» вивчено, як спільне історичне минуле та важливі події років незалежності 

України висвітлюються на сторінках польських громадсько-політичних тижневиків. У 

2013 р. відзначалася 70-та річниця Волинської трагедії й у Польщі провели 

реконструкцію подій 1943 р. у селі неподалік від польського Радимно. В цьому ж році 

українські активісти у Луцьку намагалися поцілити яйцем у тодішнього президента 

Польщі Б. Коморовського. У 2016 р. питання про необхідність обговорення спільного 

історичного минулого знову опинилося на порядку денному. Якщо у 2013 р. Сейм в 

резолюції до 70-річчя Волинської трагедії назвав конфлікт «етнічною чисткою з 

ознаками геноциду», то у 2016 році в слово «геноцид» не ховали серед інших, бо 

постанова від 22 липня 2016 р. має назву «Щодо вшанування пам’яті жертв геноциду, 

вчиненого українськими націоналістами проти громадян ІІ Речі Посполитої у 1943–

1945 роках». Тому особливу увагу було приділено матеріалам на тему Волині, операції 

«Вісла», діяльності ОУН та УПА, життя українських трудових мігрантів у Польщі, 

образу українок.  

У підрозділі 3.2. «Трансформація образу України та українців внаслідок 

Революції Гідності» наголошується на тому, що події в Україні після Революції 

Гідності змінили сприйняття країни у світових ЗМІ. Для Польщі стабільність і мир в 

Україні означають безпеку власних кордонів та подолання політичної кризи в Європі. 

Увагу до України можна пояснити наявністю інформаційного приводу, необхідністю 

аналізу загрози для своєї країни зокрема і мирної Європи загалом. Висвітлюючи тему 

анексії Криму, польські журналісти називають захоплення території «окупацією», а 

також починають використовувати термін «українська криза» і пишуть про санкції 

Заходу проти Росії.  

У дисертації виділені основні образи, з якими асоціюється Україна. Образ «країна-

сусід» стає найпомітнішим, коли Україна переживає складні історичні події. Після 

приєднання до ЄС у 2004 році Польща як найуспішніший сусід України вважає своїм 

обов’язком цікавитися нашими справами та допомагати. Образ «постраждалої країни» 

формується після анексії Криму та окупації Донбасу. Поляки стежили за всіма етапами 

конфлікту (початком агресії, проведенням антитерористичної операції, переговорами 

«нормандської четвірки» (Україна, Росія, Франція, Німеччина). Росія подається як 

«агресор» – часто це твердження обґрунтовується за допомогою екскурсів в історію. 

Визначено, що польські журналісти називають війну на Донбасі «гібридною», або 

«війною керованого хаосу», посилаючись на колишнього полковника Генерального 

штабу Російської царської армії Є. Месснера. Образ «демократичної країни», що 

розбудовує громадянське суспільство, формується завдяки протестам на Майдані, 



9 

 

активності волонтерів під час протистояння на сході, проведенню виборів парламенту і 

президента та доступу до керівних посад молодих політиків, активістів.  

Після Революції Гідності закордонні ЗМІ частіше стали писати про розвиток 

громадянського суспільства в Україні, брати інтерв’ю та коментарі у лідерів думок, 

розглядати нашу країну як повноцінного члена європейської сім’ї. 

Загострення уваги до подій в Україні було зафіксовано у 2014 році в такі періоди: 

після розстрілу «Небесної сотні» 18 – 20 лютого, анексії Криму, захоплення 

Слов’янська та Краматорська, президентських виборів 25 травня та позачергових 

парламентських виборів 26 жовтня, зростання кількості загиблих на Донбасі внаслідок 

обстрілів Донецька та Луганська, боїв за Іловайськ та Донецький аеропорт. 

Окремо необхідно відзначити те, як події в Україні пов’язані зі змалюванням 

образу Росії та президента РФ В. Путіна. Історично склалося так, що Росія 

сприймається поляками як «країна-агресор», бо досі не забуті «старі образи» 

(катинський розстріл, катастрофа Ту-154 в Смоленську тощо). У публікаціях президент 

РФ звинувачується у тому, що він будує «імперію» та послуговується прикладами 

тирана Й. Сталіна і його злочинного оточення. Також польські журналісти вирішили 

присвятити кілька матеріалів російським медіа. Були розкритиковані канали Lifenews 

та Russia Today (RT), а також постать ведучого програми «Вести недели» на телеканалі 

«Росія-1» Д. Кисельова. Якщо говорити про персоналії, які розробляють ідеологію, то 

польські ЗМІ не оминули увагою помічника президента Росії В. Суркова, Голову Ради 

Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації В. Матвієнко, голову Служби 

зовнішньої розвідки РФ С. Наришкіна та ін. 

У Висновках підбито підсумки теоретичного узагальнення та вирішення 

наукового завдання, що мало на меті з’ясувати якісне та кількісне висвітлення теми 

України в польських громадсько-політичних тижневиках «Polityka», «Newsweek 

Polska», «Wprost».  

Тема України знайшла своє цілісне відображення на строніках найпопулярніших 

польських тижневиків. Сусідня Польща гучно реагувала на втілення євроінтеграційних 

прагнень України (сюди відносимо протести на Майдані, а також дії нової влади після 

Революції Гідності – реформи та нововведення). Зважаючи на поширеність публікацій 

про Україну у різних рубриках (найчастіше у рубриці «Світ»), можна зазначити, що 

журналістів цікавила доля українців та європейців після розв’язання конфлікту на 

Донбасі та агресивних кроків Кремля у міжнародній політиці. При цьому у поляків та 

українців невирішеними залишаються проблеми минулого та сучасності. Отож, 

Варшава виступає одночасно і «арбітром» у міжнародних дискусіях про долю України 

і «сусідом», але й «критиком», що не завжди спокійно сприймає інформацію з 

українського культурного чи суспільного простору. 

Було виконано такі завдання: 

1. З 2011 по 2015 роки було проаналізовано 750 номерів журналів «Polityka», 

«Newsweek Polska», «Wprost», а також 15 номерів спеціальних додатків до видань 

(«Polityka Historia», «Newsweek Historia Extra», «Newsweek Historia»).  
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Сплеск цікавості до України спостерігався у 2014 році, про що свідчить різке 

збільшення публікацій про Україну. Причиною стали протести на Майдані, анексія 

Криму, війна на Донбасі та наслідки цих подій для міжнародної ситуації. Якщо у 2011 

році тижневики в середньому публікували 8,6 матеріалів, то в 2014 році – ця цифра 

сягала 86,3 матеріалів. 

Публікації про Україну найчастіше зустрічалися в рубриці «Світ», а з 2014 року 

жоден матеріал щодо політики президента Росії В. Путіна не обходиться без згадки про 

Україну. Українське питання часто звучить у запитаннях, які журналісти ставлять 

експертам, політологам, філософам. 

2. Виділено особливості зображення теми України у кожному проаналізованому 

тижневику.  

«Polityka» – ліво-ліберальний суспільно-політичний тижневик, що є одним з 

основних опінієтворчих видань у Польщі. Автори висвітлюють широкий спектр тем – 

від політичних до культурних. Журналісти активно коментують світові події, а 

детальний аналіз міжнародної ситуації наявний завдяки широкому колу авторів, серед 

яких є профільні експерти, науковці, представники інтелігенції, закордонні спецкори. 

Тижневик «Polityka» найчастіше розкривав тему України через аналіз життя 

українського суспільства та роз’яснення внутрішньополітичної ситуації. Останню 

часто коментують колумністи видання, які не стримують себе в оцінках та були 

критично налаштовані, як до політиків, що були при владі за В. Януковича, так і до 

тих, хто посів керівні посади після Революції Гідності. Журналісти видання робили 

акцент на політичній складовій української тематики. Слід відзначити чітку позицію 

підтримки України, що продемонстрували такі колумністи, як А. Вільчак та С. Тим. На 

тлі інших вирізняються матеріали польського письменника З. Щерека, що робить 

наголос на стереотипах у польському та українському суспільствах. Тема 

протистояння на сході України найчастіше зустрічається у рубриці «Люди та події». 

Тижневик активно відреагував на анексію Криму та війну на Донбасі. На думку 

журналістів, конфлікт змусив світових лідерів оцінити важливість цілісності Європи і 

підняв питання готовності світу протистояти агресивній політиці Росії. Окрема 

проблема, що чітко проглядається у публікаціях – це відносини Росії та Польщі на тлі 

української кризи. 

«Newsweek Polska» – польська версія американського журналу «Newsweek», що 

тяжіє до ліберальних поглядів. На сторінках видання можна знайти критику 

консерваторів, що найяскравіше проглядається у критичних матеріалах про 

представників польської влади та ключових фігур католицької спільноти. Тижневик 

регулярно потрапляє до топу видань, що найчастіше цитують у Польщі. Українську 

тему активно веде публіцист М. Кацевич. Він висвітлював українське питання з 

початку протестів на Майдані. Ще один напрям публікацій про Україну – питання 

спільного історичного минулого та відносини Києва та Варшави (як приклад – 

інтерв’ю з українським істориком Я. Грицаком на тему Волині). Видання вирізняє 

орієнтація на великі за обсягом матеріали у жанрі аналітичної статті чи репортажу. 

Зважаючи на популярність української теми, журналісти намагалися розглядати події у 
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широкому – міжнародному контексті. У цьому виданні особливо багато уваги було 

приділено постаті В. Путіна, його рішенням, що апливають на міжнародну ситуацію. 

Тижневик оперативно повідомляв про основні етапи конфлікту на Донбасі – 

захоплення адмінбудівель, чисельність російських військ і техніки на український 

території і т.д. Для аналізу конфлікту редакція надавала слово ліберально 

налаштованим спікерам. 

«Wprost» – суспільно-політичний тижневик, що зробив ставку на сенсаційність. 

Т. Врублевський, що є головним редактором з 2015 р., зазначає, що у центрі уваги 

авторів – загрози для громадянських свобод та економічної безпеки Польщі. З 2014 р. у 

матеріалах часто вживають словосполучення «українська криза». Автори намагалися 

знайти, у кожній події, пов’язаній з Україною, щось приховане, неоднозначне, щось, 

про що можна було б посперечатися. Більшість матеріалів про Україну були написані 

журналісткою Т. Колесніченко. Також авторів цікавили окремі постаті українських 

політиків. Найчастіше можна було зустріти прізвища Ю. Тимошенко, В. Кличка, П. 

Порошенка.  

Досліджувані тижневики у російсько-українському конфлікті стали на бік Києва, а 

особливо ця позиція відчувалася у матеріалах про громадянське суспільство. 

У всіх виданнях переважала політична тематика. Сюди включаємо матеріли щодо 

міжнародної ситуації після подій у Криму та на сході України, а також 

внутрішньоукраїнські справи, на які звернули увагу журналісти. Найбільше польську 

пресу схвилювало те, що Росія своїми діями порушила встановлений міжнародний 

порядок, а згодом втрутилася у війну в Сирії. Серед політичних подій в Україні 

найбільшу увагу привертали арешти лідерів опозиції у 2011 році, зміна влади після 

втечі В. Януковича у 2014 році, парламентські та президентські вибори у 2014 році, 

постаті українських олігархів та їхні зв’язки з владою, скандали за участі депутатів, 

розвиток громадянського суспільства тощо. Набагато менше журналістів цікавила 

економічна та культурна тематика. Спільній для двох держав події – Євро-2012 – було 

приділено мінімум уваги: переважно журналістів хвилювало те, як з чемпіонатам 

впорається Польща.  

3. Проаналізувавши публікації тижневиків, було виділено такі образи України: 

«країна-сусід», «постраждала країна», «демократична країна». Образ «країна-сусід» 

стає найпомітнішим, коли Україна переживає складні історичні події. Після 

приєднання до ЄС у 2004 р. Польща як найуспішніший сусід України вважає своїм 

боргом цікавитися нашими справами й допомагати. Саме тому в тижневику є 

матеріали, присвячені євроінтеграції України, критика В. Януковича за активне 

співробітництво з Росією, великі очікування на зміни після підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. Через конфлікт на сході Польща теж відчула 

занепокоєння і почала більше дбати про безпеку своїх кордонів – саме Україна відділяє 

країну від Росії. 

Слово «Майдан» у польських журналах також використовувалося, аби пояснити 

протести у інших країнах – Молдові, Вірменії та навіть Венесуелі.  
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Донбас змальовується як регіон, де «думали і розмовляли російською», 

«наслідували православ’я, як правило, визнаючи Московський патріархат», жили 

«українці та росіяни з українським паспортом». При цьому, якщо під час Революції 

Гідності Майдан розглядали як об’єднуючий фактор нації, то через конфлікт 

журналісти стали звертати все більше уваги на суперечності між Західною та східню 

Україною. 

На жаль, з роками польська преса не припиняє говорити про українців, як про 

«заробітчан». У статтях з історичної тематики зустрічаються слова «бандерівці» та 

«націоналісти». Найчастіше такі матеріали мають критичний характер. Через війну на 

Донбасі президента Росії В. Путіна називають «царем», «імператором зла», 

«маніпулятором», «послідовником Сталіна». Росію порівнюють з Російською імперією 

та СРСР.  

4. Революція Гідності та події, що сталися після неї, сприяли трансформації 

образу України. Україна залишилася «країною-сусідом», але водночас перетворилася 

на «державу-борця», «проєвропейську державу», «державу зі свідомими 

громадянами». Нашу країну розглядають як повноцінного члена європейської сім’ї. 

Цьому сприяв не тільки протест, а й позиція нової влади. Тижневики сформували образ 

України, як держави, яка прагне демократичного розвитку, протистоїть агресії Росії, 

зробила проєвропейський вибір. 

Розбудова громадянського суспільства позитивно відзначилася на образі 

України. Активісти та активні громадяни найчастіше згадуються поряд з такими 

термінами, як «свобода», «Європа», «вільний вибір», «гідність», «боротьба». 

Українські бійці та волонтери представляються в образі «героїв», «агентів змін».  
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Мамалиги / Упоряд. : А. Мамалига, Д. Данильчук. – К. : Інститут журналістики КНУ 

імені Тараса Шевченка, 2014. – C. 67 – 69. 

7. Консевич О. М. Контент польського тижневика «Wprost» і тема України [Текст] / 

О. М. Консевич // Прикладні аспекти дослідження медійного контенту : матеріали 

міжнародної студентської науково-практичної конференції [наук. ред. В. Різун, упоряд. 

В. Корнєєв, Г. Сухаревська]. – К. : Паливода А. В., 2013. – С. 44 – 50. 

 

АНОТАЦІЯ 

Консевич О. М. Тема України в польських громадсько-політичних 

тижневиках «Polityka», «Newsweek Polska», «Wprost». – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. 

– Київ, 2017. 

У дисертаційній роботі було проаналізовано контент польських громадсько-

політичних тижневиків «Polityka», «Newsweek Polska» та «Wprost» у 2011 – 2015 рр.  

Визначено фактори, які вказують на різке збільшення матеріалів про Україну та 

особливості зображення теми України. Серед них: гучні внутрішньополітичні події 

(арешти лідерів опозиції у 2011 році, протести на Євромайдані, парламентські та 

президентські вибори у 2014 році, проведення антитерористичної операції на Донбасі 

тощо), прояви громадянського суспільства (діяльність активістів, волонтерів та ін.), 

міжнародна ситуація (наприклад, відносини Москви і Брюсселя після анексії Криму та 

в умовах збройного конфлікту на Донбасі).  

Показано, як польська преса інтерпретує образи України. З’ясовано, що державу 

найчастіше сприймають як «країну-сусіда», «постраждалу країну», «демократичну 

країну». Росія зображується як «країна-агресор». Також польська преса звернула увагу 
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на розбудову громадянського суспільства в Україні, представниками якого називають 

активістів Євромайдану, волонтерів, молодих політиків.  

Встановлено, що після Революції Гідності відбулася трансформація образу 

України та українців.  

Ключові слова: Україна, Польща, ЗМІ, громадсько-політичні тижневики, 

Революція Гідності, «Polityka», «Newsweek Polska», «Wprost» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Консевич О. Н. Тема Украины в польских общественно-политических 

еженедельниках «Polityka», «Newsweek Polska», «Wprost». – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.04 – теория и история журналистики. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2017. 

В диссертационной работе был проанализирован контент польских общественно-

политических еженедельников «Polityka», «Newsweek Polska» и «Wprost» в 2011 – 2015 

гг. 

Определены факторы, которые поспособствовали резкому увеличению 

количества материалов и отразились на особенностях освещения темы Украины. Среди 

них: громкие внутриполитические события, становление гражданского общества 

(деятельность активистов, волонтеров и др.), международная ситуация (например, 

отношения Москвы и Брюсселя после аннексии Крыма и в условиях вооруженного 

конфликта в Донбассе). 

 Все три еженедельника в российско-украинском конфликте стали на сторону 

Киева, а особенно эта позиция ощущалась в материалах о гражданском обществе. 

Также еженедельники присоединились к сотрудничеству с украинскими 

журналистами. 

«Polityka» – леволиберальный общественно-политический еженедельник, 

является одним из тех изданий, которые формируют общественное мнение в Польше. 

Этот журнал чаще всего раскрывал тему Украине путем анализа жизни украинского 

общества и разъяснения внутриполитической ситуации. «Newsweek Polska» – польская 

версия американского журнала «Newsweek». Редакция еженедельника критически 

настроена к политикам-консерваторам, поэтому для анализа конфликта на Донбассе 

редакция предоставляла слово либерально настроенным спикерам. «Wprost» – 

общественно-политический еженедельник, который сделал ставку на сенсационность. 

Авторов интересовали отдельные фигуры популярных украинских политиков, угрозы 

для гражданских свобод и экономической безопасности Польши на фоне изменения 

места Украины в системе международных отношений. 

В проанализированных еженедельниках преобладала политическая тематика. 

Сюда включаем материалы о международной ситуации после событий в Крыму и на 

востоке Украины, а также о внутригосударственных делах Киева, на которые обратили 
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внимание журналисты. Больше всего польскую прессу взволновало то, что Россия 

своими действиями нарушила установленный международный порядок.  

Среди политических событий в Украине наибольший интерес привлекали: 

аресты лидеров оппозиции в 2011 г., смена власти после бегства Януковича в 2014 г., 

парламентские и президентские выборы в 2014 г., фигуры украинских олигархов и их 

сотрудничество с властями, скандалы при участии депутатов, развитие гражданского 

общества и т.д. Гораздо меньше журналистов интересовала экономическая и 

культурная тематика. Общему для двух государств событию – Чемпионату Европы по 

футболу Евро-2012 было уделено минимум внимания – в основном журналистов 

волновало то, как с турниром справится Польша. 

Отдельно надо упомянуть освещение исторической тематики. Дружба двух 

государств периодически проходит своеобразную проверку на преданность. На 

страницах еженедельников обсуждались такие болезненные вопросы, как 70-я 

годовщина Волынской трагедии (2013 год), операция «Висла», участие представителей 

националистических объединений в протестном движении на Майдане, политика 

Украины по признанию ОУН-УПА борцами за независимость и др. 

Показано, как польская пресса интерпретирует образы Украины. Выяснено, что 

наше государство чаще всего воспринимают как «страну-соседа», «пострадавшую 

страну», «демократическую страну». Россия же, наоборот, изображается как «страна-

агрессор». Отдельно следует отметить, что польская пресса обратила внимание на 

развитие гражданского общества в Украине, представителями которого называют 

активистов Евромайдана, волонтеров, молодых депутатов парламента (избранных в 

2014 году). Слово «Майдан» используют, чтобы объяснить протесты в других странах 

– Молдове, Армении и даже Венесуэле. Протестующие чаще всего упоминаются 

наряду с такими терминами как «свобода», «Европа», «свободный выбор», 

«достоинство», «изменения», «борьба». Украинские военные и волонтеры 

представляются как «герои» и «активные агенты изменений». Эти образы являются 

положительными. К сожалению, с годами польская пресса не перестает говорить об 

украинцах, как о «заробитчанах». В статьях исторической тематики встречаются слова 

«бандеровцы» и «националисты» (чаще всего это материалы критического характера). 

Несмотря на это, установлено, что именно благодаря общественным изменениям после 

Революции Достоинства, произошла трансформация образа Украины и украинцев. 

Ключевые слова: Украина, Польша, СМИ, общественно-политические 

еженедельники, Революция Достоинства, «Polityka», «Newsweek Polska», «Wprost» 

 

ANNOTATION 

Konsevych O. M. The theme of Ukraine in the Polish weekly news magazines 

«Polityka», «Newsweek Polska», «Wprost». – Manuscript. 

The thesis on reception of a scientific degree of the candidate of sciences on social 

communications on speciality 27.00.04 – theory and history of journalism. – Institute of 

Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 
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Dissertation is devoted to the study of the content of leading Polish weekly news 

magazines «Polityka», «Newsweek Polska» and «Wprost» in 2011 – 2015.  

The wave of demonstrations and civil unrest in Ukraine (Maidan), the annexation of 

the Crimea and the war in Donbass have caused a sharp increase in the numerical amount of 

publications about Ukraine in 2014. Among them are: loud political events (the arrests of 

opposition leaders in 2011, Euromaidan, parliamentary and presidential elections in 2014, the 

conducting of the antiterrorist operation in the Donbass etc.), the manifestations of civil 

society (the activities of activists, volunteers and others), a certain international situation (for 

example, relations between Moscow and Brussels).  

It was found that our country is perceived as «neighbor», «conflict-affected country», 

«democratic country». Russia, on the contrary, perceived as «aggressor».  

It was established that there was a transformation of the image of Ukraine and 

Ukrainians. With the political and social changes in Ukraine (the Revolution of Dignity) was 

intensified attention to the Ukrainian question.  

Key words: Ukraine, Poland, the media, weekly, newsmagazines, Revolution of 

Dignity, «Polityka», «Newsweek Polska», «Wprost» 


