
ВІДГУК 

на дисертацію Лалак Ольги Андріївни 

"Соціально-комунікаційні технології міжкультурної взаємодії системи 

місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на 

прикладі Львова)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

із соціальних комунікацій за спеціальністю 

27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології 

  

Осмислення проблеми міжкультурної взаємодії влади та інститутів 

громадянського суспільства нині надзвичайно важливе. В Україні, як і в 

значній частині розвинутих країн світу, справжнім викликом є здійснення 

врядування над величезною кількістю багатоманітних інтересів прошарків 

суспільства в умовах максимальної відкритості.  

Для сучасного періоду трансформації суспільного дискурсу характерні 

формування нових політичних ідентичностей, еволюція соціальних норм, 

фрагментація громадськості на нечисленні кластери, що часто мають дуже 

різні або ж узагалі несумісні інтереси. Іншим викликом є стрімка зміна медіа-

звичок: яким чином аудиторія отримує та, головне, інтерпретує інформацію 

від влади через традиційні та нові медіа. Складність пошуку консенсусу 

обумовлена факторами поляризації, зниження рівня аналізу отримуваної 

інформації аудиторією, обмеженими можливостями встановити контакт і 

нестабільним характером такої взаємодії, критичним ставленням до 

державних інституцій на центральному та регіональному рівнях, а також 

порівняно низьким рівнем активності громад у відстоюванні своїх інтересів. 

За таких умов вплив на громадську думку набуває дедалі складніших форм, 

вимагає високого рівня комунікаційної компетентності та розуміння 

відповідного інструментарію суб'єктами взаємодії.  

У цьому зв'язку дисертаційне дослідження Лалак Ольги Андріївни 

"Соціально-комунікаційні технології міжкультурної взаємодії системи 

місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на 
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прикладі Львова)" є своєчасним і необхідним.  Дисертантка обрала цікавий і, 

безумовно, перспективний напрям роботи – дослідження впливу соцiально-

комунiкацiйних технологiй і масово-iнформацiйних продуктiв на 

налагодження  iнтеркультурного порозумiння.  

Незважаючи на низку розвідок, присвячених міжкультурній комунікації 

(праці Б. Слющинського, В. Аксьонової, І. М’язової та ін.), соціально-

комунікаційним технологіям (наукові роботи Г. Почепцова, О. Холода, 

В. Різуна, А. Чічановського, Л. Климанської, А. Лященка, А. Соколова,), 

комунікаційній діяльності органів місцевого самоврядування (дослідження 

О. Богородецької, О. Дженжебір, О. Кучмій, О. Чекмишева й ін.), соцiально-

комунiкацiйні технологiї мiжкультурної взаємодiї мiсцевого самоврядування з 

iнститутами громадянського суспiльства ще не були об’єктом спеціального 

комплексного дослiдження. Крім того, нині ще бракує міждисциплінарних 

праць, які б системно характеризували взаємозалежнiсть понять 

мiжкультурної комунiкацiї, соцiальних комунiкацiй, толерантностi, системи 

мiсцевого самоврядування, iнститутiв громадянського суспiльства. Вважаємо, 

що результати дослідження, наведені у дисертації О. А. Лалак, дадуть змогу 

заповнити цю прогалину. 

Наукова новизна аналізованої роботи полягає в тому, що вперше 

наведено системні рекомендацiї для технологiчно правильної побудови 

толерантної комунiкацiйної взаємодії різних суспільних iнститутiв; для 

вивчення актуальних проблем інтолерантного ставлення  як cкладник 

соціально-комунікаційної технології запропоновано перспективний метод 

колективної генерації ідей; у контексті гуманiзацiї соцiальних культурно-

комунiкацiйних вiдносин розглянуто методики iнтерактивної взаємодії, 

зокрема, "жива бiблiотека".  

Дисертаційна робота О. А. Лалак актуальна й з огляду на її зв'язок із 

програмою науково-дослiдних робiт кафедри мiжнародної iнформацiї 

Нацiонального унiверситету "Львiвська полiтехнiка" –  "Аналiз iнтеграцiї 
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європейських посткомунiстичних держав в ЄС та НАТО: досвiд для України" 

та "Iнформацiйно-комунiкацiйнi та полiтико-правовi фактори трансформацiї 

системи мiжнародних вiдносин на початку XXI ст.".  

Структура дисертації добре продумана: вона складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. У першому розділі  

"Теоретико-методологічні засади дослідження прикладних комунікаційних 

технологій в системі соціальної діяльності міжкультурних суб’єктів"  

розглянуто праці вчених, в яких визначено основні напрямки розвитку 

соціально-комунікаційних технологій, з’ясовано питання, що знаходяться в 

колі інтересів українських дослідників,  виокремлено комунікаційний аспект 

вивчення міжкультурної толерантності, окреслено ключові терміни 

дослідження міжкультурної взаємодії.  

Дисертантка розуміє 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 (підрозділ 1.2 "Категорiальна iдентифiкацiя комунiкацiйних 

технологiй суб’єктiв мiжкультурної дiяльностi").  

На думку авторки, характерною рисою мiжкультурної комунiкацiї є 

неусвiдомленiсть культурних розбіжностей її учасниками, оскільки ці суб'єкти 

вважають власний стиль і спосіб життя єдино можливим i правильним, а 

цiнностi, на якi вони орiєнтуються, –  однаково зрозумiлими та доступними 

всiм людям. 

Для ідентифікації можливостей соціально-комунікаційних технологій 

дисертантка слушно послуговується такою типологією мiжкультурної 

комунiкацiї: 1) мiжетнiчна; 2) контркультурна; 3) комунiкацiя серед 

соцiальних класiв i груп; 4) комунікація мiж представниками рiзних 
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демографiчних груп; 5) мiж мiськими й сiльськими жителями; 6) регiональна 

комунiкацiя; 7) комунiкацiя в дiловiй культурi (с. 28). 

Дослідниця наголошує на сумiжностi та взаємозв’язку дослiджуваних 

понять – мiжкультурної комунiкацiї та соцiальних комунiкацiй. Серед завдань  

соціальних комунікацій слушно виокремлює інформаційно-роз'яснювальну 

роботу щодо суспiльно-полiтичної дiяльностi, спонукання до певних дій, 

визначення характеру емоційного сприйняття інформації тощо. 

Слідом за Б. Фіялковською, О. А. Лалак розглядає комунікаційну 

складову толерантності у межах інтелектуальної толерантності, що означає 

повагу до поглядiв iнших людей; моральної толерантності (зіставлення рiзних 

способів життя, поглядiв, звичок i звичаїв); а також релігійної толерантності 

(права прийняти або вiдхилити уявлення представникiв рiзних релiгiй)  (с. 35). 

Авторка стверджує, що в епоху полiетнiчностi, за якої суспiльство 

становить поєднання великої кiлькостi культур та конфесiй, влада має сприяти 

формуванню етичного середовища взаємодії, виконувати стабілізаційну функцію 

для уникнення конфронтацій, поваги до прав i свобод кожного, визнання 

культурних та інших особливостей. 

У другому розділі "Комунікаційні технології міжкультурної діяльності 

системи місцевого самоврядування Львова" виділено окремі характеристики 

соціально-комунікаційної взаємодії суб’єктів місцевого самоврядування.  

О. А. Лалак систематизувала основні поняття: культура, соцiальний iнститут, 

iнформацiйно-комунiкацiйний простір, органи виконавчої влади, органи 

мiсцевого самоврядування, територiальна громада, мiжкультурна освiта. 

У контексті міжкультурної діяльності дисертантка вказала на наявність 

проблем в оцінці громадою Львова дій міської влади, що приділяє значно більше 

уваги сфері культури й туризму, аніж соціальним питанням  й, відповідно,  

позитивному іміджу міста як в Україні, так і за кордоном.  
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Ґрунтуючись на аналізі офіційних документів Львівської міської ради, 

дослідниця системно проаналізувала здійснення місцевого самоврядування у 

Львові, Києві та Луцьку в аспекті комунікаційної взаємодії з мешканцями 

територіальних громад та з іноземними партнерами.  

У третьому розділі "Соціально-комунікаційні технології міжкультурної 

взаємодії інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова)" 

запропоновано рекомендації авторки для оптимізації міжкультурної 

комунікації інститутів громадянського суспільства із використанням 

можливості діалогової (транзакійної взаємодії).  

Практичну цінність мають рекомендації дослідниці про необхідність 

стимулювання на законодавчому рiвнi благодiйництва, меценатства, 

культурно-мистецьких заходів, ініціювання журналістських проектів для 

висвiтлення питань нацiональних культур, релiгiйно-конфесiйних реалiй 

тощо. Вказано на те, ефективний мiжкультурний дiалог етнiчних органiзмiв 

можливий лише за цiлеспрямованої скоординованої дiяльностi державних 

органiв, мунiципальних структур i нацiонально-культурних об’єднань. 

Загалом висновки роботи переконливі, ґрунтуються на опрацюванні  

великого фактичного матеріалу. Вони роблять достовірними результати 

виконаних у дисертації мети і завдань дослідження. 

Разом із тим, дисертація  Ольги Андріївни Лалак містить і певні 

недоліки.  Звернемо увагу на деякі з них. 

1. На наш погляд, зважаючи на комплексний характер дослідження, 

варто було б чіткіше визначити й докладніше проаналізувати, які ключові 

соціально-комунікаційні технології на практиці використовують суб'єкти 

міжкультурної комунікації, зокрема, на прикладі Львова. Йдеться, насамперед, 

про технології інформаційного охоплення (пропаганди), формування іміджу, 

маркетингові комунікації, реклами, технології електронних мереж. Можна 

було б навіть присвятити окремий підрозділ аналізу нових медіа як одній із 
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найперспективніших платформ міжкультурної комунікації. У роботі про них 

згадано лише побіжно у підрозділі 2.1. 

2. У підрозділі 2.1 також варто було би чіткіше виокремити сутнісні 

характеристики соціально-комунікаційної взаємодії суб’єктів місцевого 

самоврядування, зокрема узагальнити нормативно-правові й організаційні 

засади функціонування цих суб'єктів. Тут лише вміщено загальну коротку 

характеристику цієї сфери, однак мало сказано про специфіку Львова. Крім того, 

можна було б чіткіше розмежувати повноваження та відповідні комунікаційні 

практики органів місцевого самоврядування як суб'єкта комунікації та органів 

державної влади.  

3. Напевне, через прагнення охопити значний масив матеріалу (від 

транскордонного співробітництва і міжкультурної взаємодії неурядових 

організацій Львова до проблематики "гібридної війни" з Російською 

Федерацією, зокрема, на Сході України), другий розділ вийшов трохи 

поверхневий. Скажімо, можна було сконцентрувати увагу на суб'єктах 

міжкультурної комунікації Львова, аналізі ухваленої Стратегiї культурного 

розвитку Львова (про це згадано на с. 57 з-поміж інших стратегiчних проектiв 

та планiв розвитку Львова і Львiвської областi), що безпосередньо стосується 

теми дослідження.  

4. Зважаючи на особисту участь дисертантки у реалiзацiї проектiв зі 

сприяння розвитку мiжкультурної комунiкацiї у Львові, використання 

емпiричних методів дослiдження, зокрема, методу включеного спостереження та 

неструктурованого інтерв'ю з респондентами, хотілося би чіткішого 

представлення результатів цієї роботи і практичних кейсів. Це було б  важливо 

як для теоретиків сфери зв'язків із громадськістю, так і практиків.  

5. На нашу думку, дослідження значно б виграло внаслідок 

використання автором сучасних західних англомовних праць, які стосуються 

комунікації в місцевому самоврядуванні (Дж. Брауна, П. Гаудіна, В. Морана, 

М. Собейсі, Е. Довні, Х. Банг, Л. Манйозо), а також проблем міжкультурної 
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взаємодії (насамперед, Дж. Нойліпа, Е. Роджерса, Т. Стейнфета, 

В. Гудьйкунста, Т. Новінгера, Л. Самовара, Р. Портера та ін.). 

6. У роботі трапляються мовностилістичні недогляди (напр.: системний 

метод дозволив, проведене дослідження дозволило – треба: дав змогу, дало 

підстави; інтеркультурна комунікація, як систематичний комплекс,; для 

Львівської області, як прикордонної території, – коми перед як зайві, тому 

що тут не порівняння, а ототожнення; краще вжити  системний комплекс, а не 

систематичний і под.). 

 Зазначимо, що наведені міркування і зауваження аж ніяк не 

применшують досягнень рецензованої роботи, а радше засвідчують складність 

завдань, за вирішення яких узялася дослідниця.  

Дисертаційна робота "Соціально-комунікаційні технології 

міжкультурної взаємодії  системи місцевого самоврядування та інститутів 

громадянського суспільства (на прикладі Львова)" – це цілісне, грамотне у 

науковому та прикладному аспектах дослідження проблем, пов’язаних із 

розвитком соціально-комунікаційних технологій. Актуальність теми 

дослідження, наукова новизна роботи, значущість отриманих результатів, ви-

сновки, зроблені за результатами розвідки, є достовірними та обґрунтованими.  

 Основні результати роботи викладено в 14 публікаціях,  з них: 

4 статті у фахових виданнях із соціальних комунікацій,  1 у зарубіжному 

науковому виданні. Автореферат дисертації відтворює основні положення та 

висновки праці. Ступінь обґрунтованості  наукових  положень,  висновків  та  

рекомендацій,  сформульованих  автором, як у теоретичному контексті, так і з 

позицій  практичної  реалізації,  є  достатнім.   

Цінність дослідження полягає не лише в тому, що випрацьовано 

теоретичні засади мiжкультурної взаємодiї системи мiсцевого самоврядування 

та iнститутiв громадянського суспiльства, а й зреалізовано їх практично: у 

роботі проаналізовано практику взаємодії центральних органiв влади  України 
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та мiсцевого самоврядування Львова, Києва та Луцька iз мешканцями 

відповідних територiальних громад та iноземними партнерами. 

Матеріали роботи будуть корисні для читання вузівських курсів і 

спецкурсів, у практиці проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

органів державної влади та органів державного самоврядування, для 

подальшого наукового дослідження проблематики соціально-комунікаційних 

технологій. 

Підсумовуючи сказане, можемо констатувати, що дисертація Лалак 

Ольги Андріївни на тему "Соціально-комунікаційні технології міжкультурної 

взаємодії  системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського 

суспільства (на прикладі Львова)" відповідає всім вимогам п. 11 та п. 13 

"Порядку присудження наукових ступенів", затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року №567, які висуваються до 

кандидатських дисертацій, і рекомендується до захисту на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 – 

прикладні соціально-комунікаційні технології. 
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у спеціалізовану вчену раду Д 26.001.34 

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

 
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію  
Лалак Ольги Андріївни «Соціально-комунікаційні технології 

міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів 
громадянського суспільства (на прикладі Львова)»,  

подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 
комунікацій за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-

комунікаційні технології 
 

1. Актуальність теми дисертаційної роботи.   

Останні тенденції світового розвитку – специфіка сучасних відносин 

країн Заходу з ісламським світом, посилення міжнародної ваги Китаю та Індії, 

географія локальних конфліктів і зон суспільної напруги, включно із ситуацією 

в Україні, міграційні процеси та пов’язаний з ними комплекс проблем 

соціально-культурного змісту – свідчать на користь висловленої ще            

С. Хантінгтоном тези про те, що в глобалізованому світі основні відмінності, 

що визначатимуть обриси нових конфліктів між людьми, носитимуть не 

ідеологічний чи політичний, а культурний, цивілізаційний характер. З огляду на 

це, підвищеної наукової уваги потребують питання, пов’язані з проблемою 

налагодження міжкультурної комунікації як інструменту ефективного діалогу 

різних країн і народів та мінімізації конфліктного потенціалу у суспільстві. 

У цьому контексті тема дисертаційного дослідження О. А. Лалак є 

надзвичайно актуальною. Своєчасність і нагальність дисертаційного 

дослідження зумовлена також необхідністю не лише осмислення наявних 

проблем на теоретичному рівні, а й розробки ефективних прикладних 

соціально-комунікаційних технологій їх розв’язання, вирішення протиріччя між 

сучасною практикою міжкультурних відносин, характерною ознакою яких в 

умовах глобалізації стає інтенсифікація й багаторівневість, та відсутністю 
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теоретико-методологічних засад визначення ефективного інструментарію 

регулювання процесів міжкультурної взаємодії.   

Результати наукових розвідок О. А. Лалак є необхідними і своєчасними у 

зв’язку з реалізацією науково-дослідних робіт кафедри міжнародної інформації 

Національного університету «Львівська політехніка»: «Аналіз інтеграції 

європейських посткомуністичних держав в ЄС та НАТО: досвід для України» 

(№ держреєстрації 0109U003464) та «Інформаційно-комунікаційні та політико-

правові фактори трансформації системи міжнародних відносин на початку XXI 

ст.» (№ держреєстрації 0113U005278, 2013–2017 рр.). З цим пов’язані як 

наукова, так і практична значущість теми дисертаційного дослідження            

О. А. Лалак, реальність впровадження висновків і рекомендацій дисертації в 

соціокультурну практику. 

2. Рівень достовірності й обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Високий науковий рівень достовірності й обґрунтованості наукових 

положень, висновків і результатів дисертації О. А. Лалак забезпечує, по-перше, 

коректне застосування комплексу наукових підходів і методів: 

соціальнокомунікаційного, діалектичного, історичного, логiчного, структурно-

функціонального, інформаційного, біхевіористського,  емпіричних (включене 

спостереження), теоретичних (аналіз, синтез, узагальнення, індукція) 

загальнонаукових методів дослідження; по-друге, достатній рівень вірогідності 

наукових висновків дисертації О. А. Лалак обумовила опора автора на аналіз 

вітчизняних і зарубіжних публікацій за темою дисертації і суміжних із нею 

(разом  353 найменування), а також інтернет-джерел за профілем дисертації. 

По-третє, достовірність результатів дисертації забезпечує різнопланова та 

достатньо репрезентативна джерельна база дослідження, опрацювання 

дисертанткою міжнародних документів, серед яких «Декларація європейських 

міністрів освіти з питань міжкультурної освіти в новому європейському 

контексті» (2003 р.), «Декларація з нагоди 50-річчя культурної кооперації в 
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Європі» (2004 р.), «Декларація Фаро про стратегію Ради Європи з розвитку 

міжкультурного діалогу» (2005 р.) тощо, міжнародних інформаційних ресурсів, 

як-от офіційний веб-портал Ради Європи, архівних документів вiддiлу 

закордонної спiвпрацi Львівської міської ради (нині – вiддiл закордонної 

спiвпрацi управління інформаційної політики та зовнішніх відносин 

департаменту «Адмiнiстрацiя міського голови» Львівської міської ради), 

стратегічних планів розвитку Львова та області, документації Інституту міста. 

Слід, також, позитивно відзначити досвід участі О. А. Лалак в 

міжнародних наукових стажуваннях (Літній школі польської мови, літератури 

та культури при Шльонському унiверситетi в Катовiце у серпні 2008 р.; 

Міжнародній програмі «Навігатори мiж культурами» у 2009 р. та 

Всеукраїнському проекті «Активні Громадяни» y 2011 р. Британської Ради в 

Україні; стажуванні у вiддiлi закордонної спiвпрацi Львівської міської ради у 

2010 р.; лекційних та практичних заняттях у Московській зимовій школі iудаїки 

в 2012 р.), що створило умови для отримання дисертанткою необхідних для 

вирішення завдань дослідження теоретико-методологічних знань та практичних 

навичок. 

3. Наукова новизна дисертаційної роботи О. А. Лалак полягає  у 

комплексному дослідженні соціально-комунікаційних технологій 

міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів 

громадянського суспільства (на прикладі  Львова). О. А. Лалак здійснила 

поглиблене теоретичне узагальнення завдань, принципів, підходів, форм і 

напрямів функціонування інститутів системи місцевого самоврядування та 

громадянського суспільства Львова у сфері міжкультурної комунікації в 

контексті суспільного розвитку та формування ціннісних орієнтирів, 

окресливши принципи – об’єктивність, толерантність, багатоканальність, 

інтерактивність, мережевість, дотримання морально-етичних норм – і засади 

оптимізації міжкультурних відносин та акцентувавши увагу на можливих 

факторах їх дестабілізації.  
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Головний науковий результат, який відповідає меті і завданням 

дослідження, полягає, на нашу думку, в концептуалізації стратегій та 

прикладних соціально-комунікаційних технологій налагодження міжкультурної 

взаємодії на рівні міста через вироблення наукових поглядів на технологічні 

особливості взаємодії у сфері міжкультурної комунікації органів місцевого 

самоврядування та структур громадянського суспільства, визначення шляхів та 

інструментів розкриття їх інформаційно-комунікативного потенціалу в рамках  

налагодження міжкультурного діалогу у процесі формування полікультурної 

спільноти. 

Серед найбільш значущих результатів дослідження можна відзначити і 

те, що вперше з’ясовано зміст соціально-комунікаційних технологій, які 

застосовують недержавні та неурядові організації міста для подолання 

стереотипних бар’єрів та упереджень, здійснено критичне осмислення в 

контексті налагодження міжкультурної комунікації методики інтерактивного 

заходу «жива бібліотека» та соціально-комунікаційного потенціалу методу 

«мозкового штурму», виявлено мас-медійні передумови створення мемів як 

складових комунікаційних технологій кібер-війни. 

4. Практична значущість дисертації О. А. Лалак  полягає в прикладній 

спрямованості її результатів, у тому, що запропоновані і обґрунтовані автором 

прикладні соціально-комунікаційні технології оптимізації міжкультурної 

взаємодії можуть бути використані як органами місцевого самоврядування, так 

і окремими структурами громадянського суспільства, в тому числі української 

діаспори, з метою налагодження результативного діалогу, формування 

атмосфери толерантності, довіри, взаємоповаги та взаєморозуміння й 

запобігання міжкультурним конфліктам, що сприятиме у підсумку зміцненню 

соціальної стійкості спільноти. 

Вважаю, що окремі результати дослідження й публікації дисертантки 

будуть корисними для використання і в процесі підготовки бакалаврів та 

спеціалістів за спеціальністю «055: Міжнародні відносини, суспільні 
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комунікації та регіональні студії”» через їх відбиття в професійно-орієнтованих 

навчальних курсах «Теорія та практика комунікації», «Основи засобів масової 

комунікації», «Зв’язки з громадськістю», «Теорія та практика міжкультурної 

комунікації», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Технології 

міжкультурних комунікацій» та ін. 

5. Структура дисертації О. А. Лалак відповідає меті, завданням, 

авторській логіці дослідження основних аспектів обраної проблеми, 

представлена праця характеризується змістовністю і завершеністю та логічно і 

послідовно розкриває вирішення поставлених у процесі дослідження завдань. 

У першому розділі дисертації «Теоретико-методологічні засади 

дослідження прикладних комунікаційних технологій в системі соціальної 

діяльності міжкультурних суб’єктів» визначається сукупність загальнонаукових 

підходів і методів дослідження, які складають   методологічну базу дисертації; 

уточнюється обсяг і зміст базових понять; окреслюється джерельна база і 

теоретична основа аналізу соціально-комунікаційних технологій міжкультурної 

комунікації системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського 

суспільства, визначаються основні причетні до інтеркультурної взаємодії 

суб’єкти соціальної діяльності.  

До найсуттєвіших результатів першого розділу, отриманих автором 

особисто, слід віднести визначення суб’єктів (органи державної влади, ЗМІ, 

державні установи, навчальні інституції, недержавні культурні товариства й 

організації), сфер (політика, економіка, спорт,мистецтво, наука, освіта), рівнів і 

видів  міжкультурної взаємодії (С. 24–29). 

Коректне застосування дисертанткою потенціалу системного методу дало 

їй змогу виокремити в системі міжкультурної комунікації такі її різновиди і 

підсистеми як мiжетнiчна; контркультурна; комунікація серед соціальних 

класів i груп; мiж представниками різних демографічних груп; мiж міськими й 

сільськими жителями; регіональна комунікація; комунікація в дiловiй культурі і 

дослідити міжкультурну комунікацію між підсистемами культури всередині 
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суспільства, індивідами в межах однієї культури та на міжнародному рівні, а 

також мiж одно- та рiзночасовими культурами  (С. 27–28). Позитивної оцінки 

заслуговує також обґрунтування О. А. Лалак принципу толерантності як 

етичної основи ефективної міжкультурної взаємодії (С.  33–49). 

Основними результатами другого розділу «Комунікаційні технології 

міжкультурної діяльності системи місцевого самоврядування Львова» є 

окреслення та висвітлення прикладних технологій соціально-комунікаційної 

взаємодії, що використовуються основними суб’єктами системи місцевого 

самоврядування: розкриття соціально-комунікаційних механізмів реалізації 

міжкультурної комунікації представниками територіальних громад (С. 52–67), 

міжкультурних публічних зв’язків Львівської міської ради з містами-

побратимами (С. 68–82), виявлення особливостей ефективних соціально-

комунікаційних технологій міжкультурної взаємодії львівської громади з 

іноземними представницькими структурами (С. 83–102). 

Важливими є висновок дисертантки стосовно ефективності використання 

Львiвською міською радою соціально-комунікаційних технологій, зокрема 

мутаційних та інтерактивних, формування і просування позитивного іміджу 

Львова серед закордонних партнерів, між іншими українськими регіонами та 

мешканцями міста (С. 55, С. 73–75); узагальнення на підставі аналізу 

джерельного матеріалу – угод та договорів щодо взаємодії Львова та мiст-

побратимiв, починаючи з 1991 р. – технологічної основи стратегічного 

спiвробiтництва Львова iз закордонними партнерами (С. 78–83); виявлення            

О. А. Лалак технологічної специфіки реалізації міжкультурної взаємодії 

органами місцевого самоврядування Львова та громадськими й неурядовими 

органiзацiями міста (С. 55). Слід, також, позитивно відзначити обґрунтування 

дисертанткою в результаті коректного застосування методу аналізу документів 

результативності використання Львівською міською радою технологій 

міжкультурної комунікації для вирішення актуальних завдань розвитку міста, 

зокрема, стратегічного планування (С. 57), а також акцентування на підставі 
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узагальнення широкого фактографічного матеріалу значення освітнього 

компонента – формування полiкультурної компетентності – в налагодженні 

ефективної міжкультурної взаємодії (С. 62). 

Серед істотних наукових результатів третього розділу «Соціально-

комунікаційні технології міжкультурної взаємодії інститутів громадянського 

суспільства (на прикладі Львова)», отриманих автором особисто, слід назвати 

ґрунтовний аналіз і розкриття соціально-комунікаційного потенціалу освітніх, 

наукових, культурних та соціальних проектів, що реалізуються в рамках 

міжкультурної комунікації громадськими організаціями Львова (С. 108–117), 

визначення ефективних технологічних підходів, що застосовуються в практиці 

міжкультурної взаємодії неурядовими органiзацiями міста (С. 118–134), 

узагальнення досвіду та технологій впливу української діаспори на розвиток 

міжкультурних процесів у соцiально-iнформацiйному середовищі (С. 135–148), 

обґрунтування необхідності стратегічного планування соцiально-

комунiкацiйного забезпечення  самоiдентифiкацiї представників національно-

культурних товариств (С. 149–163). 

У контексті розбудови в Україні громадянського суспільства і активізації 

діяльності неурядових організацій заслугою автора варто вважати розкриття 

iнституцiйно-процедурних аспектiв міжкультурної взаємодії громадських 

організацій, окреслення прикладних технологій їх участі в налагодженні 

діалогу мiж органами влади та місцевого самоврядування і громадськістю у 

сфері міжкультурної комунікації (С. 118–121). 

  Основні наукові положення, висновки й результати дисертації 

підтверджені матеріалами теоретичного й емпіричного характеру, а також 

висновками до кожного розділу. Загальні висновки подані згідно з авторською 

концепцією, вони свідчать про досягнення мети і завдань дослідження, містять 

основні наукові результати дисертації та конкретні рекомендації щодо 

налагодження процесу ефективної міжкультурної комунікації на рівні міста. 
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6. Особистий внесок здобувача є незаперечним, оскільки автор вперше 

на дисертаційному рівні розкриває основні теоретико-методологічні засади і 

концептуальні технології соціально-комунікаційного забезпечення гармонійної 

міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів 

громадянського суспільства (на прикладі Львова). Відповідно самостійний 

характер мають основні наукові висновки і рекомендації дисертації. Важливо 

підкреслити також, що всі представлені в авторефераті публікації дисертанта є 

одноосібними.  

7. Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації. 

Автореферат  повністю відповідає змісту дисертації, розкриває її основні 

положення, наукові висновки і рекомендації, написаний літературною мовою, 

що сприяє адекватному уявленню про особистий внесок здобувача, наукову 

практичну значущість проведеного дослідження. Його структура, наповнення й 

оформлення відповідають вимогам державних стандартів і МОН України.  

8. Повнота відбиття результатів дослідження в публікаціях автора. 

Основні  наукові результати, висновки і рекомендації дисертації повно 

викладено у 14 наукових публікаціях, зокрема 4 одноосібних статтях у фахових 

виданнях із соціальних комунікацій, 3 наукових статтях у фахових виданнях з 

політології, по 1 – у зарубіжному науковому виданні та в науковому журналі, 

який включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних 

баз, 5 тезах у матеріалах міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференцій. 

Дисертація О. А. Лалак є самостійною та завершеною науковою працею, 

що має передусім практичну значущість. Однак, окремі питання хотілося б 

уточнити, а також висловити деякі зауваження та побажання: 

1. Зважаючи на те, що робота присвячена питанням міжкультурної 

комунікації, доцільно було б включити до теоретичної основи дисертації праці 

таких відомих дослідників процесів комунікації як Джордж Трейгер (George L. 

Trager), Едвард Холл (Edward T. Hall), Гарольд Лассвелл (Harold D. Lasswell), 
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Мануель Кастельс (Manuel Castells Oliván), Пол Лазарсфельд (Paul Felix 

Lazarsfeld), Маршалл Маклюен (Herbert Marshall Mcluhan) та ін.  

Ґрунтовне опрацювання доробку названих науковців є необхідним для 

глибокого розуміння процесу осмислення актуальних питань 

комунікативістики на науковому рівні, а доповнення їхніми працями 

історіографічного огляду проблеми дисертаційного дослідження зробило б його 

більш комплексним і завершеним. Тоді, наприклад, перед тим як говорити про 

компоненти комунікації моделі Л. Климанської «суб’єкти – засоби – предмет – 

ефекти – бар’єри – зворотнiй зв’язок – середовище комунiкацiї [109, с. 93]»            

(с. 24), О. А. Лалак, мабуть, згадала б, і моделі Гарольда Лассвела та Мелвіна  

де Флера. 

У цьому ж контексті, говорячи про виникнення термiну «мiжкультурна 

комунiкацiя» та сумiжних понять, і згадуючи у зв’язку з цим праці Е. Холла 

«Нiма мова» («The Silent Language», 1959), Е. Холла i Д. Трейгера «Культура як 

комунікація: модель та аналіз» («Culture and Communication: A Model and 

Analysis», 1954) (с. 23), О. А. Лалак  доцільно було послатись саме на вказані 

праці. Утім, вони не увійшли до списку використаних джерел, натомість 

дисертантка послалась на статтю  Б. В. Слющинського «Мiжкультурна 

комунiкацiя населення Українського Приазов’я: вiд мультикультуралiзму до 

гiбридизацiї?» (Вiсн. Марiупольського державного унiверситету, 2011 р.).  

2. Констатуючи достатню репрезентативність джерельної бази 

дослідження, яка охоплює різноманітні за своїм характером джерела, слід, 

водночас, звернути увагу на відсутність у ній вітчизняних нормативно-

правових документів, що регулюють розвиток інформаційної сфери.  

Доповнення джерельної бази дослідження такими документами  дало б змогу 

уникнути доволі декларативних рекомендацій, які інколи трапляються в роботі.  

Так, у дисертації ідеться про те, що «спеціальної уваги влада та соціум 

мають приділити формуванню суспільного мовлення, демократичних засобів 

масової комунікації» (С. 21). Підкреслюється, що «суспільне мовлення повинне 
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бути вільним від впливу держави та функціонувати на власні кошти, 

насамперед за фінансової підтримки самих громадян i за рахунок рекламного 

ринку» (Там само). Водночас відомо, що Верховною Радою України ще           

2014 р. ухвалено Закон України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення 

України» (від 17.04.2014 р. № 1227-VII), ст. 14 якого  визначає джерела 

фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України, серед яких: 

1) продаж власної теле- і радіопродукції, плата за користування 

авторськими та суміжними правами; 

2) державний і місцеві бюджети; 

3) абонентська плата, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України; 

4) інші надходжень, не заборонених законодавством. 

При цьому у п. 3. ст. 14 цього Закону чітко прописано, що держава 

забезпечує належне фінансування НСТУ, яке передбачається окремим рядком у 

Державному бюджеті України та становить не менше 0,2 відсотка видатків 

загального фонду Державного бюджету України за попередній рік. 

Інший приклад – О. А. Лалак пише про необхідність обмеження партійно-

політичного впливу на ЗМІ, особливо під час виборчих кампаній  (С. 21). При 

цьому дисертантка впускає з виду положення ст. 2 Закону України «Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (від 16.11.1992 р.            

№ 2782-XII) про те, що друковані засоби масової інформації є вільними, 

створення та фінансування державних органів, установ,  організацій або посад 

для цензури масової інформації забороняється, вимога попереднього 

погодження повідомлень  і  матеріалів,  які  поширюються   друкованими    

засобами    масової  інформації, а також заборона поширення повідомлень і 

матеріалів  з  боку  посадових  осіб  державних  органів,  підприємств,  установ, 

організацій   або   об'єднань   громадян,   крім   випадків,  коли посадова особа є 

автором поширюваної інформації чи дала інтерв'ю, не допускається. 
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Так само, наголошуючи на необхідності захисту національного 

інформаційного простору від пропагандистського продукту Російської 

Федерації (С. 21), О. А. Лалак не згадує про ст. 15-1 Закону України «Про 

кінематографію» (від 13.01.1998 р. № 9/98-ВР, редакція від 22.04.2016 р.), якою 

забороняється розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять 

популяризацію органів держави-агресора, радянських органів державної 

безпеки та  їхніх  окремих  дій, що створюють позитивний образ працівників 

держави-агресора, працівників радянських органів державної  безпеки, 

виправдовують чи визнають правомірною окупацію території    України,    а    

також    забороняється    трансляція (демонстрування   шляхом   показу   

каналами   мовлення)  фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами 

держави-агресора. Причому ця заборона поширюється і на фільми, що містять 

популяризацію або  пропаганду  органів  держави-агресора  та  їхніх окремих 

дій, вироблені після 1 серпня 1991 року, незалежно  від  країни  походження, а 

також фільми,  вироблені  фізичними  та юридичними  особами держави-

агресора, які не містять популяризації або  пропаганди  органів  держави-

агресора  та  їхніх окремих дій, але вироблені  та/або  вперше  оприлюднені 

(демонстровані) після 1 січня 2014 року. 

3. До джерельної бази дисертації О. А. Лалак віднесено автореферати 

кандидатських та докторських дисертацій, наукові монографії, матеріали 

наукових статей i конференцій, навчальні посібники, підручники. Хотілося б 

уточнити, як використовувались ці документи саме як джерела дослідження?  

4. Потребує пояснення теза про те, що «при здійсненні заходів щодо 

формування успішного iмiджу, популяризації власної культури за кордоном, 

економічно розвинутi держави (Франція, США, Німеччина, Iталiя, 

Великобританія та інші) залучають значні ресурси приватних фондів для 

налагодження міжкультурної діяльності в мiстах-партнерах за кордоном. Так, 

культурні інтереси Iспанiї в Україні представляє Інститут Сервантеса, здобутки 

Франції – Альянс Франсез, з великим розмахом діє Iнформацiйна служба США 
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(USIS), Великобританію представляють центри Британської Ради, Ізраїль – 

Хесед Ар’є та iн. [3]; [191]; [203]; [293]» (С. 26). Вказані інституції 

визначаються в авторефераті і дисертації як недержавні організації 

інтеркультурного характеру. Утім, як відомо, і Iнформацiйна служба США 

(USIS), і Інститут Сервантеса, і Британська Рада  – це державні урядові 

інституції з бюджетним фінансуванням, останні дві з яких створені під егідою 

міністерств закордонних справ відповідних країн. Те саме стосується 

Польського Інституту, який виконує завдання відділу з питань культури та 

науки Посольства Республіки Польща, та Французького Інституту у Києві, що є 

складовою відділу культури та співробітництва Посольства Франції в Україні. 

Отже, якщо вказані інституції залучають «значні ресурси приватних 

фондів», варто було б уточнити, яким чином та під які проекти. 

Також, варто пояснити аналіз діяльності цих інституцій в дисертації в 

підрозділі  3.2 «Прикладні комунікаційні технології міжкультурної взаємодії 

неурядових організацій Львова». 

5. З огляду на стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних відносин 

і технологій, а також беручи до уваги їх вітчизняну специфіку, окремі 

твердження дисертаційної роботи, які ґрунтуються на матеріалах 90-х років, а 

також на висновках російських науковців, виглядають такими, що потребують 

коригування.  

Наприклад, це стосується тези про те, що для адекватного вирішення 

проблем інформаційного простору України слід вдосконалити програми: 

«академiчну (науково-дослiднi установи України недостатньо аналiзують 

iнформацiйний простiр), iнформацiйну (для зарубiжної аудиторiї в Українi 

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

(С. 21). Ця теза підкріплена посиланнями на статті А. Аносова «Проблемы 

обеспечения информационно-психологической безопасности  

(Информационное общество. – М.: Институт психологии РАН. – 1997. – № 4–6.  

– С. 6–13). та А. Малюк «Загрози iнформацiї i iнформацiйнi загрози. 
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Пiдготування кадрiв в сферi iнформацiйної безпеки» (Вiсн. Росiйської громади 

iнформатики i обчислювальної технiки. –1996. – №4. –  С. 65–70). 

У зв’язку з цим хотілося б звернути увагу на те, що лише колективом 

НБУВ протягом останніх чотирьох років підготовлено і видано 12 колективних 

та одноосібних монографій інформаційно-комунікаційної проблематики, у яких 

серед інших питань розглядаються тенденції розвитку інформаційного 

простору, питання інформаційного суверенітету, функціонування 

інформаційно-комунікаційних інститутів. Щодо створення англомовних 

каналів, орієнтованих на зарубіжну аудиторію, то, як відомо, у грудні 2015 р. 

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про систему іномовлення України» 

(№ 856-VIII), який створює правові основи організації та визначає завдання і 

функції державного іномовлення України. 

6. Викликають сумніви окремі формулювання, які зустрічаються в 

дисертації. Наприклад, «влада, хоча i складається з багатьох представників, все 

ж є одноосібною інституцією» (С. 47).  Або: «епоха поліетнічності, за якої 

суспільство становить поєднання великої кiлькостi культур та конфесій»            

(С. 33). Хочеться уточнити, який саме час мається на увазі, адже в історії 

людства відсутній який-небудь період моноетнічності, домінування якоїсь 

однієї культури або релігії? У випадку ж, якщо ідеться про обмежений 

соціальний простір, наприклад, простір міста, визначення етапів його розвитку 

«епохами» виглядає не зовсім доречним. 

Те саме стосується не надто вдалого, на наш погляд, формулювання 

стосовно «технологічно-правильної побудови толерантного комунікаційного 

процесу» (С. 47). Можливо, у даному випадку варто було б говорити про 

технологічні засади ефективного або результативного толерантного 

комунікаційного процесу, або про технологічну модель толерантного 

комунікаційного процесу. 

Отже, О. А. Лалак бажано було б більш чітко та однозначно 

формулювати власну думку. 
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7. Щодо термінології, не завжди зрозумілим є вживання термінів 

«комунікаційний» та «комунікативний» (наприклад, на С. 69 ідеться про такий 

«структурний компонент як комунiкативний вiддiл», а вже на С. 70 читаємо про 

«комунiкацiйні пiдроздiли вiтчизняних органiв влади», далі по тексту на цій же 

сторінці знову зустрічаємо «персонал комунiкативного вiддiлу»). Варто було б 

визначитись. 

8. Дисертація не позбавлена окремих неточностей, редакційних та 

стилістичних огріхів. Зокрема, книга  Д. Трейгера та Е. Холла «Культура та 

комунікація: модель та аналіз» (1954 р.) в дисертації згадується як просто 

«Культура і комунікація», а автори цієї праці – Едвард Холл та Джордж 

Трейгер – як Є. Холл та Д. Трагер (С. 23). 

Також, на С. 20 у посиланні на позицію 100 списку використаних джерел 

через кому вказано сторінки 28–31, водночас під цим номером у переліку 

літератури вказана стаття Г. Iжевської «Дiалог культури чи монолог захiдної 

культури? До питання розвитку мiжнародних культурних зв’язкiв України», 

надрукована в № 1 видання «Полiтика i час», 1998 р., на сторінках 17–21.  

У роботі, також, інколи трапляються не дуже вдалі звороти, як-от 

«висновує» (С. 35) (робить висновок), «розповсюджувати певне повідомлення у 

масову свiдомiсть») (С. 56) (поширювати повідомлення з метою його 

сприйняття масовою свідомістю), «прогресуючим спiвтовариством Iнтернет-

споживачiв» (С. 97) (співтовариством інтернет-користувачів, кількість яких 

стрімко зростає або яке стрімко розвивається) тощо. 

Проте, висловлені зауваження і побажання не впливають на загальну 

позитивну оцінку роботи. У цілому, дисертація О. А. Лалак дає підстави 

зробити висновок про те, що перед нами самостійне завершене дослідження, в 

якому отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності 

вирішують конкретну наукову задачу з обґрунтування основних теоретико-

методологічних засад і концептуальних технологій соціально-комунікаційного 
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забезпечення гармонійної міжкультурної взаємодії системи місцевого 

самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова). 

Виходячи із змісту дисертаційної роботи, автореферату дисертації та 

публікацій дисертантки за обраною темою, можна констатувати, що дисертація 

О. А. Лалак «Соціально-комунікаційні технології міжкультурної взаємодії 

системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства 

(на прикладі Львова)», подана на здобуття наукового ступеня кандидата наук із 

соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06. – прикладні соціально-

комунікаційні технології, відповідає вимогам МОН України та п. 11 й п. 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою КМУ 

№ 567 від 24.07.2013 р., які висуваються до кандидатських дисертацій, вимогам 

паспорту спеціальності 27.00.06. – прикладні соціально-комунікаційні 

технології і рекомендується до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06. – 

прикладні соціально-комунікаційні технології, а її автор – Лалак О. А. 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.06. – прикладні соціально-комунікаційні 

технології. 
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