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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Упродовж останніх десятиліть дедалі більшої гостроти та 

суспільного значення набувають дебати щодо подальшого цивілізаційного вибору 

України на теренах сучасної Європи. Виникають питання, над якими сьогодні 

постійно замислюються науковці, політики, експерти, представники громадськості: 

“Хто ми?” і “Куди рухаємось, у Східному чи у Західному напрямку?”.  

У зв’язку із цим досить серйозно, на державному рівні, постає питання про роль 

України як дієвого геополітичного актора як в регіоні Центральної та Східної 

Європи (далі – ЦСЄ), так і на Європейському континенті. Проблему можна було 

розглядати, проектуючи її на середньострокову перспективу, наступним чином: чи 

Україна, нехтуючи необхідністю здійснення вкрай назрілих глибоких внутрішніх 

реформ, стане кризовою периферією керованого Російською Федерацією  

Євразійського союзу, чи під організаційним і правовим контролем брюссельської 

бюрократії, також втрачаючи деякі атрибути суверенності, буде поступово 

просуватися шляхом євроінтеграції. 

У цьому плані важливою є проблема того, наскільки адекватно, враховуючи 

власні непрості політичні і соціально-економічні реалії, політичне керівництво і 

громадянське суспільство в Україні сприймає досвід країн ЦСЄ, які пройшли етапи 

євроінтеграції та спромоглися стати з правової точки зору рівноправними членами 

субрегіонального об’єднання – Європейського Союзу (надалі – ЄС). Причому тут 

необхідно дати відповідь на досі актуальне в наш час питання, сформульоване 

колись Дені де Ружмоном: «Які риси “озахіднення” і нові виміри ціннісних 

трансформацій мають здобути ті держави і народи, які у перспективі бажають стати 

учасниками оновленої і більш стабільної Європи?». 

Усі ці питання, як засвідчує практика, дискусійні, вони привертають неабияку 

увагу дослідників-політологів та громадськості як в Україні, так і за її межами. Ось 

чому нагальною потребою є всебічне наукове дослідження місця і ролі України у 

контексті відносин по лінії Схід – Захід  та їх відображення в експертних оцінках та 

інформаційно-аналітичних матеріалах якісних ЗМІ. 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами і темами. 

Дисертацію виконано в межах комплексної науково-дослідницької теми кафедри 

міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича – «Проблеми розвитку міжнародних інформаційних систем: 

європейський досвід і суспільно-політичні практики» (державний реєстраційний 

номер – 0111U004596). 

Мета і завдання дослідження. Виходячи з наукової актуальності обраної 

проблематики, мета дисертаційної роботи полягає в комплексному дослідженні ролі 

і місця України у контексті відносин “Схід–Захід” на сучасному етапі у 

віддзеркаленні якісних національних ЗМІ.  

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: 

- виокремити та розкрити сутність базових теоретико-методологічних підходів до 

формування сучасного геополітичного дискурсу в Європі у контексті розвитку 



3 
 

взаємин на Східному і Західному “геополітичних напрямах” (насамперед із 

врахуванням сучасних позицій ЄС і РФ); 

- проаналізувати особливості геополітичного позиціонування України між Сходом 

і Заходом на початку ХХІ ст.;  

- охарактеризувати специфіку відображення сучасних відносин України з РФ, 

зокрема їх геополітичний та економічний аспекти, в якісних національних ЗМІ; 

- висвітити базові питання відносин України з Євросоюзом у матеріалах якісних 

ЗМІ та в експертних оцінках; 

- визначити особливості відносин і проблеми адаптації Україною європейського 

досвіду сусідніх держав ЦСЄ та їхнє віддзеркалення в аналітичних матеріалах 

преси; 

- показати особливості транскордонної співпраці України в контексті 

Європейського вибору (за експертними оцінками); 

- з’ясувати особливості формування образу “іншого” у національних ЗМІ (на 

прикладі іміджевих характеристик ЄС і РФ).  

Об’єкт дослідження – геополітичне позиціонування України в контексті 

сучасної системи міжнародних відносин. 

Предметом дослідження є засадничі проблеми міжнародного співробітництва 

України у контексті відносин “Схід–Захід” у віддзеркаленні якісних національних 

ЗМІ. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 2005 до літа 2014 року, 

тобто з часу обрання Україною курсу на реальне зближення з ЄС і поглиблену 

євроінтеграцію аж до підписання офіційним Києвом економічної частини Угоди про 

асоціацію з Євросоюзом 27 червня 2014 року. 

Методи дослідження. Дисертаційна робота носить міждисциплінарний 

характер, тому застосовується низка загальнонаукових та спеціальних методів. 

Досліджуючи особливості розвитку міжнародних відносин останніх десятиліть, 

автор використовує системний, цивілізаційний, структурний та функціональний 

методологічні підходи.  

Застосування аналітичного методу допомогло при аналізі джерел, зокрема 

провідних вітчизняних ЗМІ, на сторінках яких розглядаються ключові проблеми 

міжнародного співробітництва нашої держави в контексті відносин по лінії Схід–

Захід.  

Функціональний підхід застосовувався при дослідженні інформаційної 

складової неоднозначних міжнародних процесів, які знайшли відображення в 

експертних та прогностичних оцінках на сторінках провідних загальнополітичних 

журналів і в щоденній пресі. 

Використання порівняльного методу дозволило зіставити й простежити 

еволюцію зовнішньополітичних пріоритетів України в рамках непростого 

геополітичного вибору між ЄС та РФ на початку ХХІ століття. 

Досліджуючи феномен формування громадської думки в Україні з ключових 

питань взаємин з об’єднаною Європою, особливе значення надавалося напрямку, 

безпосередньо пов’язаному із соціологією знання, цінність якого в тому, що той чи 
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інший тип мислення, зокрема експертні й прогностичні оцінки у ЗМІ, зумовлені 

соціокультурними та цивілізаційними умовами розвитку суспільства.  

Дедуктивний метод дозволив використати широкий фактологічний матеріал 

відкритої преси для наукових узагальнень і, певною мірою, неупереджених 

наукових висновків. Метод індукції дав можливість узагальнити розрізнені дані та 

аналітико-прогностичну інформацію. Метод контент-аналізу використано при 

комплексному аналізі експертних та аналітичних текстів вітчизняних ЗМІ. 

Наукова новизна одержаних результатів. У поданій до захисту дисертації 

практично вперше у вітчизняній політичній науці комплексно досліджена 

проблематика позиціонування України в контексті нової геополітичної конфігурації 

по лінії Схід–Захід у відображенні якісних ЗМІ з врахуванням експертних оцінок та 

налаштування громадської думки. 

Вперше: 

- узагальнено матеріали якісних ЗМІ, де містяться експертні та аналітичні 

оцінки, а також проаналізовано статті і матеріали як провідних політичних 

тижневиків, так і щоденної преси, з актуальних питань зовнішньої політики 

України в контексті відносин, насамперед, між РФ та Євросоюзом;  

- здійснено аналіз матеріалів преси стосовно питань, пов’язаних із 

можливостями і прорахунками в енергетичній політиці України на сучасному 

етапі з урахуванням інтересів ключових гравців як на західному напрямі – ЄС 

і США, так і на східному – Росії. 

Уточнено: 

- значення для українського соціуму досвіду євроінтеграції окремих держав 

ЦСЄ – “нових сусідів” в якості членів Євросоюзу, і, у зв’язку із цим, 

проаналізовано експертні оцінки, які з’являлися останніми роками на 

сторінках якісних ЗМІ. 

Набули подальшого розвитку: 

- положення про те, що підтримання і розвиток якісної, аналітичної 

журналістики залежить не тільки від сумління журналістів, а багато в чому 

зумовлені виваженим соціальним замовленням відповідальної держави, а 

також тієї частини соціуму, яка потребує аналітичних матеріалів і експертних 

оцінок; 

- теза про необхідність усебічного і більш глибокого вивчення громадської 

думки на регіональному рівні щодо її спроможності впливати на корегування 

та ефективний розвиток транскордонного співробітництва України з 

сусідніми державами.  

Практичне значення одержаних результатів визначається науковою 

новизною й полягає в можливості їх застосування в науково-дослідних, навчальних і 

прикладних цілях. Результати дослідження можуть використовуватися в 

подальшому у процесі наукової розробки проблематики міжнародних відносин на 

загальноєвропейському та регіональному рівнях з урахуванням фактора 

національної безпеки. Вони також можуть використовуватись у навчальному 

процесі – при викладанні базових дисциплін і спецкурсів для студентів, які 

спеціалізуються у сфері міжнародних відносин, таких як “Міжнародна інформація”, 
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“Країнознавство”, а також “Політологія” і “Державне управління”; з проблематики 

міжнародної безпеки і глобальних економічних студій, а також журналістики. 

Положення і висновки дисертації можуть використовуватись в аналітико-

прогностичній роботі МЗС України, особливо при розробці сучасних іміджевих 

стратегій на національному і регіональному рівнях.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження були оприлюднені на таких науково-практичних 

конференціях: Криворізька сесія І Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Придніпровські соцально-гуманітарні читання» (Кривий Ріг, 

24 листопада 2012 р.), Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток 

сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності” (м. Одеса, 5-6 квітня 

2013 р.), Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Науковий діалог 

«Схід-Захід» (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 року), Дніпропетровська 

сесія ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Прідніпровські соціально-гуманітарні читання» (29 листопада 2014 р., 

м. Дніпропетровськ). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні положення, висновки, 

сформульовані в дисертаційній роботі, знайшли відображення у 13 публікаціях 

автора, включаючи 6 статей, опублікованих у відповідних фахових виданнях, 3 

статті у збірках праць, 4 тези доповідей на конференціях. Одна публікація, написана 

у співавторстві, оприлюднена у науковому збірнику з політологічної проблематики 

в Республіці Польща.  

Структура дисертації відповідає визначеній меті і завданням. Робота 

складається зі вступу, чотирьох розділів оригінальних досліджень, поділених на 

підрозділи, висновків і списку використаних джерел (272 позицій). Загальний обсяг 

дисертації складає 201 сторінку, у тому числі основного тексту – 176 сторінок. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, її зв’язок з науковими 

програмами, планами і темами, охарактеризовано ступінь її наукової розробки, а 

також визначено об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, наукову новизну 

отриманих результатів та їх практичне значення; представлена апробація отриманих 

результатів.  

У першому розділі “Теоретико-методологічні засади та джерельна база 

дослідження” розглядаються важливі концептуальні та історіографічні засади 

здійсненого дослідження.  

У підрозділі 1.1 “Особливості геополітичного позиціонування України між 

Сходом і Заходом (методологічні аспекти)” визначено методологічні підходи до 

розуміння концептів “Схід” і “Захід”, що застосовувалися в межах даного 

дисертаційного дослідження.  

У різні періоди ХХ століття зовнішньополітичний вибір фактично для всіх 

держав Центральної та Східної Європи, враховуючи їх прагнення і реальні 
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можливості, відбувався між Заходом і Сходом. Зрозуміло, що подібна дихотомія має 

під собою географічне, політичне та культурно-цивілізаційне підґрунтя. У даному 

підрозділі йдеться швидше про “Захід” і “Схід” як передусім геополітичні поняття. 

Причому, говорячи про “Схід”, маємо на увазі, насамперед, Росію і пов’язаний з 

нею геополітичний простір.  

Існують два базові підходи до цивілізаційного розподілу: один 

традиціоналістський, який акцентує увагу на культурно-історичній складовій, 

інший, новітній, віддає перевагу техногенним вимірам. У розвитку техногенного 

типу вирішальну роль відіграють пошуки та використання нових виробничих 

технологій, проте не тільки їх – важливі також інноваційні підходи в системі 

соціального управління і соціальних комунікацій. Саме з цим останнім 

цивілізаційним типом для більшості українців асоціюється Захід. А Схід, зокрема 

“євразійський феномен”, ядром якого завжди вважалася Росія, спирається сьогодні у 

своєму розвитку на регіоналізм і націоналізм. Як слушно вважають зацікавлені 

експерти, “найбільш чутливим ударом для Росії був розпад слов’янського союзу з 

Білорусією і Україною”. 

Безперечно й те, що на початку ХХІ століття Україна опинилася перед певним 

викликом з боку азійських країн. Проте він носить більш опосередкований характер. 

Зокрема, мова йде про країни, які відчули безпосередній вплив Заходу – 

інноваційно-технологічний (Японія і Сінгапур) чи цивілізаційний і технологічний 

(Туреччина) зі збереженням важливих складових традиційного розвитку.  

Ведучи мову про геополітичний вимір запропонованого дослідження, 

відзначимо, що воно присвячене концептуальному уточненню з необхідною 

фактологічною деталізацією місця й ролі України в сучасному міжнародному 

контексті, зокрема по лінії відносин «Схід–Захід» у відображенні ЗМІ. Від цього, у 

кінцевому рахунку, безпосередньо залежить досягнення значно більшої адекватності 

управлінських рішень у сфері зовнішньої політики та їх подальша операціоналізація.  

 У наступному підрозділі “Джерельна база дослідження” висвітлено ступінь 

наукової розробки даної проблематики в сучасних політологічних дослідженнях, 

охарактеризовано медіа та інші джерела, використані при написанні дисертації. 

Насамперед підкреслимо, що особливе значення для розуміння окремих 

аспектів політичної і безпекової інтеграції України до сучасної західної спільноти 

мали важливі праці вітчизняних дослідників, які розглядали цю проблематику 

системно й різнобічно. Йдеться, зокрема, про наукові праці В. Копійки, 

В. Горбуліна, С. Василенко, Г. Перепилиці, Ю. Макара, А. Круглашова, В. Бурдяк, 

С. Федуняка та ін.  

Деякі малодосліджені аспекти геополітичного та економічного позиціювання 

країн ЦСЄ (досвід яких для України вкрай важливий) розроблялися у працях Є. Кіш 

та О.Брусиловської. При цьому, як підкреслювали сучасні дослідники 

Ф. Шіммельфеннінг та У. Зедельмаєр, зовнішній вплив з боку об’єднаної Європи на 

держави регіону був безпрецедентним: йшлося про реструктуризацію їх інституцій 

та цілої низки публічних політик.  

Серед важливих документальних джерел, використаних у дисертації, слід 

назвати «Угоду про партнерство і співробітництво», підписану між Європейським 
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Союзом та Україною (Люксембург, 14 червня 1994 р.), а також Угоду про асоціацію 

України з Європейським Союзом, політичну частину якої підписано 21 березня 2014 

р., а економічну, відповідно, 27 червня 2014 року. В останній, зокрема, прописані 

умови подальшого транскордонного співробітництва між сторонами. 

Цікавими виявилися також матеріали моніторингових соціологічних 

досліджень щодо геополітичних орієнтацій населення України, проведених 

Інститутом соціології НАН України (2009, упорядник М.О. Шульга), а також деякі 

аспекти вивчення громадської думки, здійсненого під керівництвом Є. Головахи, 

стосовно європейського вибору нашої країни. Додатковий соціологічний матеріал 

почерпнуто з тижневих оглядів та круглих столів, проведених Інститутом 

Горшеніна у 2012–2014 роках. 

Одним із важливих аспектів здійсненого дослідження став аналіз громадської 

думки щодо зовнішньополітичних векторів України та віддзеркалення цієї тематики 

на сторінках щотижневих загальнополітичних журналів і газет, таких як 

“Коментарі”, “Український тиждень”, “Дзеркало тижня”, “День”.  

Неоднозначні, а іноді й дискусійні питання, порушувалися в національних 

друкованих ЗМІ щодо перспектив східноєвропейського вектора інтеграції України, 

пов’язаного, насамперед, із можливим приєднанням до Митного союзу. Зрозуміло, 

що цей тренд був актуальним до драматичних подій, що почалися з осені 2013 р. 

У цьому контексті використано аналітичні і публіцистичні матеріали таких авторів, 

як С. Толстов, Т. Силіна, Р. Павленко, А. Дуда, О. Бєлєнок.  

Вплив сучасних мас-медіа на формування громадської думки в Україні, не 

завжди однозначно позитивний з боку конвергентних медій, вивчали науковці 

В.М. Бебик, Г.Г. Почепцов, В.М. Кулик, В.В. Різун та інші вчені. Крім того, у 

дисертації були використані деякі важливі аналітичні матеріали та коментарі, 

розміщені на сайтах відповідних друкованих видань – “dt.ua”, “day.kiev.ua”, a також 

віртуальні джерела – “unian.net”, “lb.ua”, які безпосередньо стосуються 

проблематики дослідження. Однак поза увагою  залишилася, наприклад, опція 

коментарів до проаналізованих матеріалів інтернет-видань. І хоч у деяких випадках 

там зустрічаються досить глибокі оцінки з приводу актуальних 

зовнішньополітичних питань, все ж, зазвичай, переважають брутальність, 

дезінформація і відвертий тролінг з боку значної частини користувачів.  

Досить доречний у досліджуваному контексті здійснений на початку 

нинішнього століття дослідниками, експертами і журналістами порівняльний аналіз 

інтеграційних можливостей України по лінії Схід–Захід, окремі висновки якого 

враховані у дисертаційній роботі. «Ніколи Європа не була такою єдиною, як зараз, – 

писав нещодавно відомий британський історик Тімоті Гартон Еш. – Ніколи люди 

тут не користувалися такими широкими свободами. Ніколи досі Європа не 

складалася у більшості своїй з демократичних режимів, які на рівних засадах 

входять до складу єдиного економічного, політичного співтовариства з єдиною 

системою безпеки». І саме з такою Європою, незважаючи на виникаючі труднощі, 

прагне звіряти свій зовнішньополітичний курс найближчими десятиліттями Україна. 

Важливі аспекти розвитку взаємин України з впливовими геополітичними 

гравцями на східному і західному напрямах розглядаються у другому розділі 
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“Особливості відносин України з провідними геополітичними акторами по лінії 

“Схід-Захід”. 

У підрозділі 2.1 “Розвиток відносин України з Російською Федерацією: 

геополітичні та енергетичні проблеми (за експертними оцінками)” подається 

проблемний аналіз оцінок зацікавлених експертів і коментаторів щодо реального 

стану і перспектив відносин між Україною і РФ, вміщених у таких тижневих 

виданнях, як “Дзеркало тижня”, “Корреспондент”, “Коментарі”, у щоденній 

загальнополітичної газеті “День”. При цьому наведені різні, іноді контроверсійні, 

погляди, думки й аргументи експертів щодо місця України у складному й 

багатовимірному геополітичному контексті сучасної Центральної та Східної Європи 

з врахуванням, насамперед, російського вектору її зовнішньої політики. Стосовно ж 

проблеми відновлення стратегічних впливів РФ на теренах Євразії наводиться думка 

російської дослідниці В.Г. Федотової, яка цілком слушно зауважує, що зі 

зникненням СРСР найбільш чутливим ударом для Росії був розпад слов’янського 

союзу з Білорусією і Україною. 

Піддані аналізу експертні оцінки стосовно російського фактора засвідчують, 

що особливо після Помаранчевої революції він усе ще залишається одним з 

визначальних для подальшого процесу реалізації зовнішньополітичних пріоритетів 

України, зокрема в Чорноморсько-Каспійському регіоні. Підкреслено також, що 

одним з основних питань політичного й економічного протистояння РФ і ЄС в 

Україні на сучасному етапі є газове питання. Експерти провідних політичних видань 

і коментатори в щоденній пресі одностайні в тому, що одним із засадничих напрямів 

був і залишається пошук альтернативних джерел енергопостачання. При цьому 

зазначається: офіційний Київ неодноразово намагався уникнути геоекономічних 

лещат Москви, оскільки остання продовжує тиснути на Україну, використовуючи 

енергоносії як знаряддя геополітичного впливу в умовах неоголошеної війни проти 

нашої країни. 

У підрозділі 2.2 “Базові питання відносин України з Євросоюзом (за 

матеріалами друкованих ЗМІ)” зосереджено увагу на проблемах геополітичного та 

геоекономічного позиціонування України на європейському й регіональному рівнях 

і відповідному їх віддзеркаленні в національних ЗМІ. Зокрема зазначено, що 

невідворотні “хвилі” розширення НАТО і згодом Європейського Союзу поставили 

питання про необхідність корегування зовнішньополітичного курсу нашої державу, 

починаючи з 2005 року.  

З’ясовано особливе значення для сучасної України досвіду євроінтеграції 

окремих держав ЦСЄ як членів Євросоюзу і проаналізовано у зв’язку з цим 

експертні оцінки, які з’являлися останніми роками на сторінках якісних ЗМІ. У 

підрозділі знов наголошується на тому, що важливим аспектом зіткнення інтересів 

Заходу і Сходу на сучасному етапі є газове питання, яке час від часу загострюється. 

Усі процеси, що впливають як на відносини в межах Європейського континенту, так 

і на стан глобальної економіки в цілому, відображаються на сторінках якісної 

вітчизняної преси. При цьому автори більшості матеріалів одностайні щодо 

нагальності подальшої диверсифікації джерел енергії для України.  
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У підрозділі 2.3 “Україна між об’єднаною Європою і Росією в умовах 

суспільно-політичної кризи (за експертними оцінками)” зосереджено увагу на 

експертних оцінках міжнародного становища України напередодні підписання 

Угоди про асоціацію, яке було зірвано адміністрацією В.Януковича за підтримки 

офіційної Москви. Більшість експертів, аналітиків та політичних оглядачів 

дотримувалися думки, що в кінці 2013 – на початку 2014 рр. для України 

найважливішим зовнішньополітичним завданням стало вироблення альтернативи на 

противагу неоімперським проектам Росії. Таким чином, сьогодні для України в 

повенріст постає проблема пошуку власної ідентичності в Європі і у глобальному 

світі загалом. 

У підрозділі зроблено висновок, що реальною альтернативою неоімперському 

домінуванню в південно-східній Європі могла б стати оновлена стратегія зовнішньої 

політики України в регіоні ЦСЄ, яка на середньострокову перспективу була б 

реальною відповіддю українського суспільства непорозумінням і невизначеності на 

російському напрямі. Прийнятною тактикою, як підкреслено у якісних ЗМІ, у 

даному випадку могла б стати також відмова від застарілих стереотипів й 

психологічних нашарувань у відносинах із найближчими сусідами – Румунією, 

Словаччиною, Угорщиною. 

У розділі 3 “Проблеми взаємин України з сусідніми країнами “нової 

Європи” (за експертними оцінками у ЗМІ)” розглядаються важливі аспекти 

взаємин України з державами ЦСЄ, зокрема виміри транскордонної співпраці. 

У підрозділі 3.1 “Розвиток відносин України із сусідніми державами 

Центральної Європи (за експертними оцінками в якісних ЗМІ)” особливо 

підкреслено, що проблема взаємин України із сусідніми державами Центральної 

Європи має серйозну “євроінтеграційну складову”. 

З’ясовано, що після Помаранчевої революції в західних партнерів України і в 

самій країні з’явилися певні надії на досить швидку адаптацію України до 

європейських стандартів й набуття у близькому майбутньому асоційованого 

членства в ЄС. 2008 рік вважався найуспішнішим у сфері євроінтеграції. Тоді ж 

розпочалися переговори про поглиблену Зону вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС і було 

досягнуто суттєвого прогресу в переговорах щодо інших частин Угоди про 

асоціацію з ЄС. Більше того, розпочалися перемовини щодо приєднання України до 

Договору про Енергетичну спільноту та діалог про запровадження безвізового 

режиму. Усе це, зрозуміло, ставило перед Україною й вітчизняною дипломатією 

“нові завдання та вимоги” щодо адаптації національного законодавства до 

законодавства Євросоюзу більш як у 20 сферах. 

У цьому контексті в підрозділі проаналізована низка аналітичних матеріалів 

як зарубіжних, так і вітчизняних експертів та аналітиків щодо особливостей 

геополітичного та геоекономічного позиціонування України в регіоні ЦСЄ, що в 

перспективі могло б скласти серйозну альтернативу відносинам нашої держави на 

євразійському напрямі. Вельми цікавий, на нашу думку, досвід країн Вишеградської 

четвірки на шляху до ЄС, про який є чимало матеріалів у друкованих ЗМІ. Адже 

цим країнам на шляху євроінтеграції вдавалося долати не тільки економічні 

перепони, але й психологічні стереотипи. А деякі з них і сьогодні працюють над 
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подоланням певних соціально-психологічних складнощів у неоднозначному процесі 

адаптації до загальноєвропейських цінностей. Насамперед ідеться про Словаччину 

та Угорщину. В зв’язку із цим автор акцентує увагу на думці відомого експерта і 

діючого політика О. Чалого, висловлену більше 10 років тому, про те, що країни 

Вишеградської четвірки спроможні підтримати Україну, щоби вона “розглядалася 

Євросоюзом не як аутсайдер, а інсайдер інтеграційних процесів в ЄС”. 

У підрозділі 3.2 “Особливості транскордонної співпраці в Єврорегіоні 

«Верхній Прут»: реалії та можливості” підкреслено, що в умовах інтеграції дедалі 

більшої ваги в регіоні набуває ефективне транскордонне співробітництво, яке 

спроможне її примножувати й прискорювати, долаючи штучні бар’єри. Це саме той 

ефект, який зацікавлені аналітики кваліфікують як spillover effect. При цьому в 

позитивному ключі суттєво змінюється і роль держави. Як підкреслює вітчизняний 

дослідник Н.А. Микула, чим більше співпрацюючих транскордонних територій, тим 

більше виникає зобов’язань з боку держави щодо “опіки” над суб’єктами ТКС. 

На основі узагальнення аналітичних матеріалів ЗМІ автором зроблено 

висновок, що перед Україною, яка в перспективі могла б відігравати одну з 

провідних ролей у регіоні ЦСЄ, стоїть сьогодні дуже складне і відповідальне 

завдання: розвиваючи транскордонне співробітництво, спромогтися провести більш 

глибокі інституційні реформи, що не тільки уможливило укладання Угоди про 

асоціацію з ЄС, але й надало б Україні перспективу членства в Євросоюзі. 

У розділі 4 “Формування образу «іншого» у ЗМК і проблема пошуку 

національної ідентичності України: зовнішньополітичні виміри” комплексно 

досліджується проблема формування образу “іншого” в провідних 

загальнополітичних часописах і у громадській думці нашої країни на прикладі 

провідних геополітичних акторів на Заході і на Сході. При цьому висвітлені важливі 

аспекти становлення національної ідентичності України в контексті сучасного 

євроінтеграційного курсу. 

У підрозділі 4.1 “Іміджеві риси ЄС в національних  ЗМІ: роль у формуванні 

європейського вектора в зовнішній політиці України” увагу зосереджено на 

найбільш характерних ракурсах іміджу, насамперед, ЄС і окремих його держав-

членів у провідних загальнополітичних журналах та в щоденній пресі. Зокрема, 

проаналізовані аналітичні матеріали журналів “Коментарі”, “Український тиждень”, 

а також серйозних аналітико-прогностичних видань, таких як “Стратегічна 

панорама”і “Незалежний культурологічний часопис «Ї»”. 

З’ясовано одну із засадничих тенденцій останнього десятиліття у сприйнятті 

єдиної Європи громадською думкою України: ми значно інтелектуально 

“подорослішали” і перестали сприймати ЄС із зайвою ейфорією. Цю зміну в 

іміджевому сприйнятті Європи означив В. Карасьов у газеті “День”, підкресливши 

той факт, що у громадській думці й у пересічних громадян зник певний романтизм 

нібито Європа – це острів-утопія, куди пострадянській людині “треба щонайшвидше 

пробратися”. Головний урок останніх десятиліть полягає в тому, що увійти до 

Європи без серйозної історичної роботи практично неможливо. Слід, якщо можна 

так висловитись, підключити ресурси спільного самосприйняття, водночас 
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усвідомивши, що критерієм для вступу в ЄС є аж ніяк не багатство, а загальна з 

країнами ЄС система цінностей: демократія, права людини, свобода ЗМІ.  

Ведучи мову про безпекову складову зовнішньополітичного курсу України, 

зацікавлені коментатори та експерти зазначають: створювані медіаобрази Європи в 

цілому позитивно впливають на стан громадської думки і, зокрема, на формування в 

ній євроінтеграційного вектора. При цьому Україні впродовж останніх років зі 

складнощами, але всеж вдається поступово відходити від іміджу та ролі буферної 

зони між НАТО і Росією. Хоча події російсько-української війни на сході України 

знов актуалізують це питання. Проте незаперечним залишається той факт, що 

постійний “магнетизм Європи” для України не перестає впливати на політичні 

настрої різних груп населення.  

У підрозділі 4.2 “Іміджеві характеристики РФ у мас-медіа України та їх вплив 

на громадські настрої” проаналізовано деякі аспекти формування сучасного образу 

сусідньої Росії у громадській думці. 

З’ясовано, що в сучасній іміджевій стратегії (до 2014 року) Росія намагалася 

активно використовувати фактори “м’якої сили” щодо своїх слов’янських сусідів, 

важливою складовою якої був образ “Русского мира”. Разом з тим, важливим 

інструментом інформаційно-політичного тиску виявився і чинник “імперської 

спадщини”, за допомогою якого Україну протягом останніх років намагалися 

включити до євразійського геополітичного та геоекономічного простору.  

У підрозділі проаналізована низка аналітичних матеріалів тижневика 

“Коментарі”, автори якого, зокрема,  фокусують увагу на темі “Путін і Україна”. 

При цьому коментаторами особливо виокремлюється культурно-релігійна складова 

використання “м’якої сили” в рамках стратегії “Русского мира”. У більшості 

аналітичних матеріалів, які привертають увагу, починаючи від “Українського 

тижня” і завершуючи журналом “Корреспондент” (не кажучи про щоденну пресу) 

образ як Росії, так і її лідера В. Путіна подається, зазвичай, у негативному ключі, що 

концентровано відображено в назві однієї з статей: “Брат у ворот”. 

Зроблено загальний висновок, що читачеві до кінця 2013 р. “подавався”в 

цілому негативний імідж сусідньої РФ. Росія або ж виступала впливовим 

геополітичним гравцем, що весь час намагається перешкодити руху України до ЄС 

(“Український тиждень”, “День”), або ж була ініціатором продуманої тактики 

“торгової війни” з нею (“Коментарі”), яка практично ніколи не вщухала чи велася з 

невеликими перервами. 

У підрозділі 4.3 “Пошуки національної ідентичності і проблема 

зовнішньополітичного позиціонування України (за матеріалами ЗМІ)” 

розглядаються питання сучасного позиціонування України в міжнародному 

контексті у віддзеркаленні якісних ЗМІ. 

У підрозділі наводяться досить критичні оцінки у ЗМК зовнішньополітичного 

курсу нашої держави доби президентства В.Януковича, коли намагаючись 

балансувати між Сходом і Заходом, політична влада практично втрачала певні 

невеликі здобутки попередніх років. Більше того, ведучи наступ на свободу ЗМІ, 

політичні права громадян усередині країни, Україна, за висловами експертів, 

стрімко поверталася до часів “пізнього Кучми”, наслідком чого могла стати 
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самоізоляція від демократичного світу. Все це, в кінцевому рахунку, призводило до 

“іміджевого дисбалансу” на міжнародній арені, до ситуації зовнішньополітичного 

абсурду, в якому опинялася Україна і яскравим проявом чого стала позиція 

офіційного Києва під час Вільнюського саміту з проблем європейської інтеграції. 

На основі всебічного аналізу експертних та моніторингових оцінок зроблено 

висновок, що утвердження політичної національної ідентичності в регіоні ЦСЄ, 

досягнення соціально-економічної самодостатності для України як держави 

середньої ваги є першочерговим зовнішньополітичним завданням на 

середньострокову перспективу. Адже лише досягнувши цієї мети, Україна зможе 

відійти від невтішної ролі “буфера”між Заходом і Сходом (і відповідних цьому 

іміджевих характеристик), тобто країни, яка зазвичай сприймається як своєрідний 

периферійний “додаток” або ж об’єднаної Європи, або ж путінської Росії.  

У висновках наведено узагальнюючі положення, які розкривають основні 

результати здійсненого дисертаційного дослідження. З’ясовано наступне:  

1. Проблема пошуку Україною власного геополітичного місця в Європі ХХІ 

століття значно ускладнюється тим, що сучасна Європа відчуває себе іноді більш 

розділеною, ніж, навіть, у 80-ті роки минулого століття. Відбувається, якщо можна 

так висловитись, “внутрішньоєвропейське зіткнення цивілізацій”. Усе це має своїм 

наслідком поділ Європи на “стару” і “нову”, причому країни, які нещодавно 

вступили до ЄС, “долають” шлях євроінтеграції на різних швидкостях. Тому Україні 

слід виходити, насамперед, з власних національних інтересів, проводячи 

євроінтеграційну політику так, щоб зміцнити регіональну безпеку на континенті й 

уникнути нових розподілів Європи. Цікаво й те, що на експертному рівні 

висловлюється неоднозначна думка про те, що різношвидкісна і менш однорідна 

Європа в майбутньому може відкрити нові шляхи інтеграції та адаптації 

європейського досвіду для таких своєрідних країн як Україна і Туреччина. 

При цьому парадоксальною і “хиткою” виглядає геополітична роль України. 

Як підкреслюють аналітики на сторінках якісних ЗМІ, вона відзначалася тим, що 

майже всі уряди України, які б політичні сили вони не представляли, продовжували 

маневрувати між Сходом і Заходом, у контексті нашого дослідження – між 

проімперськи налаштованою РФ і послабленим внутрішніми розбіжностями 

Євросоюзом. Причому подібне маневрування нерідко набувало не стільки 

геополітичного, скільки суто економічного характеру. Іноді складалося  враження, 

що офіційний Київ за часів В.Януковича хотів би бачити власну країну потужним 

перевалочним пунктом “крупних торгових потоків” в Європі, якщо б вдалося 

добитися “ідеального” балансування між Заходом і Сходом, уклавши відповідні 

договори про ЗВТ у двох напрямах: з одного боку, з ЄС, а з іншого – очолюваним 

Росією Митним, а згодом, Євразійським Союзом. Проте, починаючи з доленосних 

для країни політичних подій Євромайдану, подібна двоїстість зовнішньої політики, 

ймовірно, залишилася у минулому. 

2. Доведено, що позаблоковість і проголошувана багатовекторність на 

сучасному етапі втратили для України привабливість та ефективність як для 

міжнародного актора, спроможного відігравати відповідальну геополітичну роль на 

регіональному та європейському рівнях. 
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Згідно з результатами моніторингових опитувань, проведених Інститутом 

Соціології НАН України, перспективу вступу до ЄС у 2002–2010 роках стабільно 

підтримували близько 45% громадян. Проте кількість тих, хто негативно поставився 

до такої перспективи, за ці ж 8 років зросла на 4% і склала у 2010 р. більше 19%. 

Отже, стратегічний резерв для подальшого розвитку європейського вектора в 

міжнародній політиці України залишається достатньо великим.  

При цьому варто констатувати й те, що самі українці, оцінюючи досить 

обережну політику стосовно України з боку ЄС, вбачають причину в певних вадах 

внутрішнього суспільно-політичного розвитку країни. Так, наші громадяни 

скептично оцінюють сучасний рівень демократичного розвитку, вважаючи його не 

відповідним базовим європейським стандартам. За даними соціологічного 

моніторингу ІС НАН України, навесні 2010 р. станом демократії не задоволені 52% 

громадян, і лише 18% опитаних визнали демократичні здобутки країни.  

 Виходячи з аналізу конкретного матеріалу, зокрема аналітичних коментарів у 

ЗМІ, можна констатувати, що програма “Східного партнерства” в її нинішньому 

форматі не виправдовує очікувань громадськості. Як показали експертні 

опитування, проведені в кінці 2011 р., тільки 17 % зацікавлених аналітиків вважали 

її реалізацію дієвим інструментом економічного співробітництва, а також 

ефективних іміджевих стратегій. 

3. Одна з найбільш важливих проблем, яка впродовж останніх років 

дебатується в якісній пресі, пов’язана з іншим, “Східним”, вектором відносин 

України. У ЗМІ, зокрема, коментуються й аналізуються важливі питання політичних 

взаємин РФ і України, економічного та гуманітарного співробітництва. У багатьох 

матеріалах підкреслюється, що досить часто вони носять “асиметричний”, 

нерівноправний характер, де Україна виступає скоріше об’єктом, а не суб’єктом 

міжнародних відносин. Особливо це проявляється в енергетичній сфері, де РФ 

почувається монополістом. 

 З’ясовано, що проблеми, пов’язані з енергетичною сферою, особливо “газове 

питання”, були постійним предметом уваги з боку журналістів та експертів, що 

знайшло відображення на сторінках якісної вітчизняної преси, в аналітичних 

матеріалах тижневих і щоденних видань. Енергетичне протистояння України і Росії 

набуло, особливо з часів приходу до влади президента В. Ющенка, яскравого 

політичного підтексту. Офіційна Москва тоді – і з цим твердженням погоджуються 

незалежні аналітики і більшість політиків, – обрала єдино правильну, з її точки зору, 

стратегію: вона ставить питання про ціну на газ у пряму залежність від політичної 

готовності Києва робити реальні кроки в напрямку більш тісного співробітництва з 

Росією. 

4. Особливо актуальною темою в якісних ЗМІ досліджуваного періоду була 

проблема геополітичного й геоекономічного вибору України між Сходом і Заходом 

– між Митним союзом і курсом на подальшу європейську інтеграцію. Багато хто з 

експертів ще у 2012–2013 роках слушно вважав, що в разі остаточної відмови 

України від участі у спільних з Росією інтеграційних об’єднаннях тиск на неї в 

енергетичній сфері з боку РФ може значно посилитися. Засадничий висновок 

зацікавлених експертів полягає в тому, що енергетичний виклик сьогодні є одним з 
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найбільших тестів як у безпековій, так і політичній сфері не тільки для України, але 

й для її найближчих сусідів. 

 Здійснений аналіз логічно підводить до такого висновку. Відкидаючи 

непрестижний статус геополітичної периферії на межі з об’єднаною Європою, у разі 

здійснення внутрішніх структурних реформ (і ця думка особливо підкреслюється в 

аналітичних матеріалах, що містяться в ЗМІ), Україна могла б претендувати в 

середньостроковій перспективі на роль європейської держави середньої ваги у 

регіоні ЦСЄ, якими, наприклад, на Півдні Європи є Італія чи Іспанія. Саме до таких 

узагальнень і висновків приходять аналітики й політичні оглядачі впливових 

тижневиків “Коментарі”, “Дзеркало тижня”, “Український тиждень”. 

У роботі доведено, що певною альтернативою домінуванню РФ у відносинах з 

Україною могла б стати оновлена стратегія зовнішньої політики України в регіоні 

ЦСЄ, яка на середньострокову перспективу була б реальною відповіддю 

українського суспільства на непорозуміння і невизначеності на російському 

напрямі. Прийнятною тактикою у даному випадку могла б бути також відмова від 

застарілих стереотипів і психологічних нашарувань у відносинах із найближчим 

сусідами – Румунією, Словаччиною, Угорщиною. Україна (на цьому наполягають 

експерти і журналісти, які спроможні впливати на громадську думку) могла з 

користю для себе не тільки вивчати, а й адаптувати цінний досвід європейської 

інтеграції “нових” сусідів по ЄС.  

5. У матеріалах якісних ЗМІ, зазвичай, констатується, що формування 

сучасних засад європейської політики відбувається в українському суспільстві дуже 

суперечливо – принаймні впродовж останніх 10 років. Для кожного з урядів, яких би 

політичних орієнтацій він не дотримувався, рух до ЄС став своєрідним загальним 

слоганом і символом віри. Проте, насправді, просування до об’єднаної Європи то 

прискорюється, то імітується, а іноді тільки проголошується.  

Сьогодні ж настав момент певної недовіри з боку ЄС до заяв і дій сучасного 

політичного керівництва України, що, звісно, можна пояснити низкою як 

об’єктивних, так і суб’єктивних обставин. Насамперед західні партнери України 

досить часто  вказують на відсутність реальних й системних внутрішніх реформ у 

соціальній, економічній і правовій сферах.  

 З боку ЄС, як неодноразово підкреслювалось у тижневиках “Коментарі”, 

“УТ”, “Дзеркало тижня”, а також у матеріалах щоденної преси, постійно лунають 

заклики до влади і суспільства України провести структурні політичні та економічні 

реформи, не нехтуючи базовими європейськими цінностями, особливо щодо 

верховенства права та дотримання основних прав і свобод людини. Якщо ж шляхи 

між європейською спільнотою та Україною все ж будуть розходитися, то цілком 

можливий – небажаний, але вповні реальний сценарій, який може призвести до 

серйозної затримки і тимчасової геополітичної “маргіналізації” України як 

“буферної зони” між Заходом і Сходом, зокрема між ЄС і Росією та очолюваним 

нею союзом. Ось чому ключовим завданням для нашої країни стає проведення, як 

підкреслюють зацікавлені експерти, дійсно усвідомленої європейської політики по 

всіх напрямках. В аналітичних коментарях, зокрема, зазначається, що це базове 
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питання готовності/неготовності України до продуманих, ефективних та 

організаційно обґрунтованих реформ у середньостроковій перспективі. 

6. З’ясовано, що у пресі й у громадській думці України останніми роками 

зустрічається чимраз більше висловлювань про ЄС в цілому і щодо європейської 

політики сусідства зокрема. Причому поступово помітно даються взнаки 

євроскептичні настрої. Такі багато в чому негативні характеристики можливостей 

європейського вибору пов’язані, насамперед, з тим, що європейські політики досить 

часто намагалися уникати прямих відповідей відносно можливих строків вступу 

України до ЄС. Більшетого, розвиток таких несприятливих іміджевих характеристик 

об’єднаної Європи спричинили зростаючі кризові явища в ЄС, які торкнулися 

фактично усіх сфер його життя, включаючи соціальну та економічну. Разом з тим, у 

самій Європі відчувається криза загальноєвропейської ідентичності, 

розповсюджується філософія “старої” і “нової” Європи при зростаючій кризі довіри 

до інституцій та політики офіційного Брюсселя у громадян низки провідних країн 

ЄС, насамперед у Німеччині і Франції. 

 На матеріалах моніторингових соціологічних досліджень і якісних ЗМІ 

доведено, що молоде покоління в Україні більшою мірою орієнтується на 

європейські цінності (ніж старше покоління), не вбачаючи при цьому серйозних 

перешкод для ментальної і психологічної адаптації наявного європейського досвіду 

та цінностей. Таким чином, поступове “приєднання” до Європи в середньостроковій 

перспективі цілком можливе, і воно має носити фундаментальний, але не 

нав’язливий характер, формуючи почуття спільності в емоційній, історичній і 

культурній сферах. 

Аналізуючи іміджеві характеристики РФ, які містяться в матеріалах якісної 

преси, можемо констатувати, що на сторінках таких видань, як “УТ”, щоденна 

газета “День”, переважають негативні характеристики нашого північно-східного 

сусіда, тоді як видання як “Коментарі”, “Дзеркало тижня”, “Корреспондент” 

намагалися подавати більш об’єктивні й виважені іміджеві характеристики політики 

щодо України з боку РФ та її провідних політиків. Досить часто на сторінках 

вітчизняних ЗМІ дебатувалися (до осені 2013 р.) проблеми політики “м’якої сили”, 

які ставали пріоритетними у ставленні офіційної Москви до сусідніх з РФ держав. 

Іноді імідж позитивний або негативний імідж Росії уособлює на сторінках 

української преси сам президент В. Путін. 

 Узагальнюючи й систематизуючи експертні оцінки та коментарі журналістів, 

що містяться в матеріалах якісної преси стосовно іміджевого позиціювання України 

на міжнародній арені, підкреслимо таке. Як в очах західних, насамперед 

європейських політиків, так і на сході – в Росії український політичний дискурс 

визначається, на жаль, геополітичним контекстом “буферності” та певної 

економічної вторинності, що в кінцевому рахунку як на Заході, так і на Сході 

впливає на сприйняття України, передусім, в якості об’єкта домінуючого 

політичного впливу з боку провідних міжнародних акторів. До того ж іміджевий 

дисбаланс останніми десятиліттями підсилюється неефективною, а іноді просто 

непрофесійною позицією відповідних владних структур, особливо тих, що 

відповідальні за проведення зовнішньополітичного курсу держави. Навряд чи такий 
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стан речей може сприяти ефективній зовнішній стратегії і тактиці України в 

контексті вибудовування непростих взаємин по лінії відносин Схід–Захід на початку 

ХХІ століття. При цьому і владі, і громадськості слід докласти максимальних зусиль 

щоб іміджеві характеристики України як молодого міжнародного актора були 

найбільш сприятливими в сусідніх країн ЦСЄ, які нещодавно набули членство в 

Європейському Союзі.  
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відносин “Схід–Захід” (за матеріалами ЗМІ). – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

Чернівці, 2015.  

У дисертації здійснено комплексний політологічний аналіз сучасного 

позиціонування і ролі України в контексті відносин по лінії Схід–Захід у 

відображенні національних друкованих ЗМІ.  

Уперше узагальнено матеріали якісних ЗМІ, зокрема тижневиків “Коментарі”, 

“Корреспондент”, “Дзеркало тижня”, “УТ”, а також щоденної преси, де містяться 

експертні та аналітичні оцінки з актуальних питань зовнішньої політики України в 

контексті відносин, насамперед, між РФ та Євросоюзом. При цьому досліджено 

матеріали інформаційно-аналітичного та прогностичного характеру щодо 

можливостей і прорахунків в енергетичній політиці Україниаж до підписання 

Україною Угоди з ЄС з урахуванням інтересів ключових гравців на західному 

напрямі – ЄС і США, на східному – Росії. 
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Стосовно іміджевого позиціонування України на міжнародній арені на основі 

аналізу пресових та аналітичних джерел зроблено такий висновок: в очах як 

західних, насамперед європейських політиків, так і в Росії український політичний 

дискурс поки що, на жаль, визначається геополітичним контекстом “буферності” та 

традиційної економічної вторинності, що в кінцевому рахунку впливає на 

сприйняття України Заходом і Сходом передусім, як об’єкта політичних впливів з 

боку провідних міжнародних акторів. 

У матеріалах якісних ЗМІ зазвичай констатується, що формування сучасних 

засад європейської політики відбувається в українському суспільстві дуже 

суперечливо – принаймні впродовж останніх 10 років. Для кожного з урядів, яких би 

політичних орієнтацій він не дотримувався, рух до ЄС став своєрідним загальним 

слоганом і символом віри. Проте, насправді, просування до об’єднаної Європи то 

прискорюється, то імітується, а іноді лише проголошується. Тому і політичній владі, 

і широким колам зацікавленої громадськості слід докласти зусиль для прискорення 

в середньостроковій перспективі якісних реформаторських змін у внутрішній 

політиці нашої країни з метою проведення Україною зовнішньополітичного курсу 

як передбачуваної й соціально відповідальної європейської держави середньої ваги, 

що знайде відповідне відображення цих процесів у ЗМК. 

Ключові слова: Україна, Схід–Захід, ЄС, Росія, зовнішня політика, 

міжнародне співробітництво, іміджеві стратегії, національні ЗМІ. 

 

АННОТАЦИЯ 

Грушко А.А. Проблемы международного сотрудничества Украины в контексте 

отношений “Восток–Запад” (по материалам СМИ). – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и 

глобального развития. – Черновицкий национальный университет имени Юрия 

Федьковича, Черновцы, 2015.  

В диссертации осуществлен комплексный политологический анализ 

современного позиционирования и роли Украины в контексте отношений по линии 

Восток–Запад в отражении национальных печатных СМИ. 

Впервые обобщены материалы качественных СМИ, в частности 

еженедельников “Комментарии”, “Кореспондент”, “Зеркало недели”, “УТ”, а также 

ежедневной прессы, где содержатся экспертные и аналитические оценки по 

актуальным вопросам внешней политики Украины в контексте отношений, прежде 

всего, между РФ и Евросоюзом. При этом исследованы материалы информационно-

аналитического и прогностического характера относительно возможностей и 

просчетов в энергетической политике Украины вплоть до подписания Украиной 

Соглашения с ЕС с учетом интересов ключевых игроков на западном направлении – 

ЕС и США, на восточном – Российской Федерации. 

Относительно имиджевого позиционирования Украины на международной 

арене на основе анализа материалов прессы и ряда аналитических источников 

сделан следующий вывод. В глазах западных, прежде всего европейских политиков, 

как, впрочем, и в России, украинский политический дискурс определяется, к 
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сожалению, геополитическим контекстом “буферности” и определенной 

экономической вторичности, что в конечном счете влияет на восприятие Украины 

Западом и Востоком прежде всего в качестве объекта политического влияния со 

стороны ведущих международных акторов. Особенно это проявилось в условиях 

необъявленной войны РФ против Украины в Крыму и на Донбассе. 

В материалах качественных СМИ, в частности, констатируется, что 

формирование современных принципов европейской политики происходит в 

украинском обществе очень противоречиво – по крайней мере в течение последних 

10 лет. Для каждого из правительств, каких бы политических ориентаций оно не 

придерживалось, движение в ЕС стало своеобразным общим местом и символом 

веры. Однако, на самом деле, продвижение к объединенной Европе то ускоряется, 

то иммитируется, а иногда только провозглашается. Поэтому и политической 

власти, и широким кругам заинтересованной общественности следует приложить 

серьезные усилия по ускорению в среднесрочной перспективе качественных 

реформаторских изменений во внутренней политике нашей страны с целью 

проведения Украиной внешнеполитического курса в качестве предсказуемого и 

социально ответственного европейского государства и соответствующего отражения 

этих процессов в СМИ. 

Ключевые слова: Украина, Восток–Запад, ЕС, Россия, внешняя политика, 

международное сотрудничество, имиджевые стратегии, национальные СМИ. 

 

 

SUMMARY 

Hrushko O.Problems of international cooperation of Ukraine in the context of 

“East–West” relations (by mass media materials). – Manuscript. 
Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of political sciences by 

the specialty 23.00.04 – political problems of international systems and global 

development. – Chernivtsi national university after Yuri Fedkovych, Chernivtsi, 2015. 

In the dissertation a complex political science analysis of the modern positioning 

and role of Ukraine in the context of relations on East – West line as reflected by the 

national printed mass media has been performed.In the international situation that has 

extremely worsened in 2013-2014, especially in Central-Eastern Europe, the problems of 

civilization choice are gaining an increasing value, first of all for those countries, which 

aim to move away from the traditional communistic past and to overcome the East-West 

confrontation line for real for more sustainable and predictable development. The 

mentioned problems are primarily actual for modern Ukraine, and they have found a 

reflection at the pages of quality mass media, in the current political and the deeper expert 

assessments. We outline thepreconditions that have formed before the summit in Vilnius 

and the factors, which did not facilitate the signing of the Association Agreement with the 

EU by Ukraine. As notes the majority of the experts, the execution of formulated by the 

Council of the EU still in December 2012 and clarified somewhat later requirements for 

Ukraine has actually been delayed by Ukrainian authorities. 

For the first time the materials of quality mass media were generalized, in particular 

of “Komentari”, “Korrespondent”, “Dzerkalo tyzhnya”, “UT” weeklies, and the daily 
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press, where the expert and analytical assessments on actual issues of foreign policy of 

Ukraine in the context of relations, first of all, between Russian Federation and the 

European Union, are contained. Wherein the materials of informational and analytical, and 

prognostic character regarding the opportunities and blunders in the energetic policy of 

Ukraine up to signing the Agreement with the EU by Ukraine with consideration of the 

interests of key players on the western direction – the EU and the USA, and on the eastern 

one – of Russia, were researched. 

Regarding the image positioning of Ukraine on the international arena on the basis 

of analysis of press and analytical sources, the following conclusion has been made. In the 

eyes of western, primarily European politicians, as well as in Russia, the Ukrainian 

political discourse is unfortunately determined by a geopolitical context of “buffer 

phenomenon” and a traditional economical secondariness, which in the final score both in 

the West and in the East affects the perception of Ukraine first of all as the object of 

political influences from the side of leading international actors. 

Usually in the materials of quality mass media it is stated that the forming of 

modern principles of European politics happens in the Ukrainian society in a very 

contradictory way – at least during the last 10 years. For every government, no matter 

which political orientations would it adhere, the movement towards the EU has become a 

peculiar general slogan and symbol of faith. However, actually the advancement towards 

the united Europe is speeded up or imitated from time to time, and sometimes it is only 

proclaimed. That is why both political authority and broad circles of interested public 

should make efforts regarding the acceleration in the middle-term perspective of the 

quality reformative changes in the internal policy of our country with the purpose of 

conducting of the foreign policy course by Ukraine as a predictable and socially 

responsible European state of the middle weight and the respective reflection of these 

processes in mass media. 

Keywords: Ukraine, East-West, the EU, Russia, foreign policy, international 

cooperation, image strategies, national mass media. 
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