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Проанализирована эволюция общественных настроений в Украине по 
отношению к курсу на дальнейшее сближение с ЕС. В диссертации были в 
частности использованы материалы соцопросов граждан, проведенные в разное 
время Институтом социологии НАН Украины, Киевским международным 
институтом социологии, Фондом «Демократические инициативы им. Илька 
Кучерива» и Центром им. А. Разумкова. Сделан вывод, что несмотря на 
определенные сложности и неопределенность, в последнее десятилетие 
общественное мнение в Украине неуклонно двигалось в сторону поддержки 
евроинтеграционного курса государства и подобная тенденция сохранится, по-
видимому, и в среднесрочной перспективе. 

В работе осуществлен политологический анализ содержания и 
реализации политических коммуникационных программ формирования имиджа 
Украины, механизмы влияния коммуникативных технологий на процесс 
европейской интеграции Украины. Исследованы политические 
коммуникативные технологии и PR в контексте евроинтеграционных процесов. 

Ключевые слова: политические коммуникации, евроинтеграционный 
курс государства, имидж Украины, Европейский Союз, коммуникативные 
технологии, информационные PR-кампании. 

 
SUMMARY 

Bodnarchuk O.V.  Political communication in the context of the European 
integration course of  Ukraine. – Manuscript. 

The dissertation for getting the scientific degree of candidate of political 
Sciences, specialty 23.00.02 – political institutions and processes. – Chernivtsi 
national University named after Yuriy Fedkovych. – Chernivtsi, 2015. 
  In the thesis the complex historical and politological analysis of political 
communication in the context of the European integration course of Ukraine is 
carried out. The theoretical and methodological foundations of the study of political 
communications are analyzed, the concept of «political communication» in modern 
scientific discourse is clarified.  

The political and legal foundations of modern European integration policy of 
Ukraine are studied, their internal and external factors. The  evolution of public 
sentiment regarding the course of further approachment with the EU is anaiyzed. In the 
thesis were used the data of sociological surveys of citizens, held at different times by 
the Institute of sociology of NAS of Ukraine, by Kyiv international  sociology 
Institute, by the Fund «Democratic initiativs named affer Ilko Kucheriv», and by the O. 
Razumkov center. It is concluded that despite certain difficulties and uncertainty, in the 
last decade public opinion in Ukraine is steadily  moving  towards support of the 
European integration course of the state and this trend will, apparently continue.  
   The work carried out political analysis of the content and implementation of 
political communication programs of formation of image of Ukraine, the mechanisms 
of the influence of communication technologies on the process of European 
integration of Ukraine. The dissertation studied political communication techniques 
and PR in the context of European integration processes. 

Keywords: political communication, European integration course of the state, 
the image of Ukraine, the European Union, communication technologies, information 
PR campaign. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дослідження. В сучасній складній і багато в чому 

невизначеній міжнародній ситуації європейська та євроатлантична інтеграція 
втратили характер зовнішньополітичних опцій і перетворилися на імператив 
міжнародної політики України. Конкретні завдання, спрямовані на інтегру-
вання з європейськими та євроатлантичними структурами, набули для нашої 
держави екзистенційного значення. Підтвердженням тому стала підписана у 
червні й ратифікована 16 вересня 2014 р. Угода про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом, хоча прагнення долучитися до євроінтеграційного 
процесу були сформовані вже на початку розбудови української державності. 
Однак призупинення у листопаді 2013 р. процесу підготовки до підписання 
Угоди про асоціацію на Саміті Східного партнерства у Вільнюсі призвело до 
масових акцій протесту, що в кінцевому рахунку стало першою політичною 
сходинкою до перемоги Євромайдану.  
  Одним із найвагоміших завдань від часу становлення незалежності України 
стало формування нової свідомості громадян незалежної Української держави, 
адже структурні, інституційні, соціально-економічні та політичні зміни вимагали 
суттєвої трансформації суспільної свідомості, яка майже сімдесят років 
формувалась за принципами та ідеями, які залишилися у спадок від Радянського 
Союзу. Суспільство потребувало тривалого ознайомлення з процесом формування 
демократичної держави, вибору шляхів розвитку, розуміння та прийняття 
європейських цінностей і їх вкорінення у повсякденне життя. Таким чином, 
впровадження на державному рівні інформаційних кампаній зі створення 
передумов для суспільного сприйняття та підтримки різних аспектів європейської 
інтеграції стали набувати, поруч з економічними та політичними реформи, вагомого 
значення. Ідеться насамперед про переосмислення і переформатування зовнішнього 
іміджу України у новій геополітичній ситуації, що склалася сьогодні в Європі. 

Окрім того, політичні комунікації в контексті євроінтеграційного курсу 
України повинні  не тільки формувати проєвропейські настрої у суспільстві, а й 
виконувати мотиваційну функцію для суспільства. Тобто, громадяни України 
мають не тільки розуміти переваги європейської інтеграції, а й відчувати 
внутрішню відповідальність за майбутнє своєї країни, що призвело б до швидшого 
економічного розвитку та становлення Української держави як повноцінного 
члена європейської та світової спільноти. Як свідчить досвід держав-членів 
Європейського Союзу, досягти позитивних зрушень у внутрішній економіці та 
міжнародному визнанні вдалося завдяки тому, що держави розвивалися за двох 
основних умов, а саме завдяки ретельному виконанню громадянських обов’язків 
та послідовній реалізації політики європейської інтеграції. 

Аналіз зусиль Української держави, відображених у попередніх державних 
цільових програмах з інформування та інформаційних кампаніях з питань 
європейської інтеграції, а також вироблені рекомендації сприятимуть 
ефективнішій розробці та проведенню заходів, наслідком яких повинно стати 
розуміння громадянами переваг вступу нашої держави до Європейського Союзу, 
також має зрости суспільна підтримка євроінтеграційного курсу України, повинні 
зміцніти елементи європейської ідентичності в українському суспільстві.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі політології  Інституту історії, 
політології та міжнародних відносин в рамках держбюджетної теми 
«Етнополітичні трансформації України в контексті інтеграційних процесів 
Центрально-Східної Європи» (номер державної реєстрації: 0112U003106)  
ДВНЗ «Прикарпатський  національний університет імені Василя Стефаника». 

Мета та завдання дослідження.  Метою дисертації  є комплексне 
дослідження ролі політичних комунікацій в контексті реалізації 
євроінтеграційного курсу України. Досягнення сформульованої вище мети 
обумовило вирішення наступних дослідницьких завдань: 

–  охарактеризувати теоретико-методологічні основи дослідження та його 
понятійний апарат; 

– з’ясувати внутрішні та зовнішні чинники політичних комунікацій 
євроінтеграції України; 

–  проаналізувати політико-правове забезпечення політичних комунікацій 
євроінтеграційної політики України; 

– дослідити важливі аспекти процесу формування громадської думки 
щодо європейського напряму зовнішньої політики; 

– виокремити механізми впливу комунікативних технологій на процес 
європейської інтеграції України;  

– здійснити політологічний аналіз змісту та реалізації політичних 
комунікаційних програм формування іміджу України у контексті європейської 
інтеграції. 
          Об’єктом дослідження виступає європейська інтеграція України як 
стратегічний зовнішньополітичний курс держави. 
 Предметом дослідження є політичні комунікації в контексті сучасного 
євроінтеграційного  курсу України. 

Методи дослідження. Реалізація європейського напряму інтеграції  України 
є складним політичним процесом, і тому потребує застосування сучасної 
методології. У ХХ ст. сформувалися такі дослідницькі парадигми, як: федералізм, 
функціоналізм, неофункціоналізм, ліберальний міжурядовий підхід, 
транснаціоналізм. Особливості та проблеми, з якими стикається Україна у процесі 
реалізації власного проєвропейського курсу, на нашу думку, потребує застосування 
принципів неофункціоналізму та ліберального міжурядового підходу.  

Використання компаративного методу дало змогу проаналізувати основні 
підходи до визначення сутності та напрямів інтеграційного процесу, 
відповідність правової бази України критеріям вступу до ЄС, рівень 
демократизації в Україні та країнах ЄС тощо. Структурно-функціональний 
метод дозволив в межах цілісної системи розглянути специфічні зв’язки та ролі 
окремих елементів (держави, політичних партій, громадянського суспільства, 
політичної еліти, тощо) в інтеграційних процесах. Історичний метод 
застосовувався для аналізу головних етапів розвитку теорії євроінтеграції, а 
також для визначення етапів євроінтеграційного процесу в Україні. 

Для вирішення завдань, поставлених у дисертаційній роботі, 
використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів і підходів. 
Зокрема, за допомогою методу аналізу і синтезу сформовано теоретико-
методологічні засади дослідження; системний метод зумовив необхідність 
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перспективи дослідження : матер. Міжнародної науково-практичної конференції 
(Львів, 3–4 липня 2015) – Львів, 2015. – С. 92 –95. 

 
АНОТАЦІЯ 

  Боднарчук О.В. Політичні комунікації в контексті  
євроінтеграційного курсу  України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 
спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. – Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. 

У дисертації здійснено комплексний історико-політологічний аналіз 
політичних комунікацій у контексті  євроінтеграційного курсу України. 
Проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження політичних 
комунікацій, з’ясовано поняття «політична комунікація» в сучасному 
науковому дискурсі.  

Досліджено політико-правові засади сучасної євроінтеграційної політики 
України, їх внутрішні та зовнішні чинники. 

Проаналізовано еволюцію громадських настроїв в Україні стосовно курсу 
на подальше зближення з ЄС. У дисертації були зокрема використані матеріали 
соціологічних опитувань громадян, проведені у різний час Інститутом 
соціології НАН України, Київським міжнародним інститутом соціології, 
Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» та Центром 
ім. О. Разумкова. Зроблено висновок, що незважаючи на певні складнощі й 
невизначеність, в останнє десятиліття громадська думка в Україні неухильно 
рухалася у бік підтримки євроінтеграційного курсу держави і подібна тенденція 
зберігатиметься, очевидно, у середньостроковій перспективі. 

У роботі здійснено політологічний аналіз змісту та реалізації політичних 
комунікаційних програм формування іміджу України, механізми впливу 
комунікативних технологій на процес європейської інтеграції України. 
Досліджено політичні комунікативні технології і PR в контексті 
євроінтеграційних  процесів. 

Ключові слова: політичні комунікації, євроінтеграційний курс держави, 
імідж України, Європейський Союз, комунікативні технології,  інформаційні 
PR-кампанії. 

АННОТАЦИЯ 
Боднарчук О.В. Политические коммуникации в контексте 

евроинтеграционного курса Украины. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. –
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. – 
Черновцы, 2015. 

В диссертации осуществлен комплексный историко-политологический 
анализ политических коммуникаций в контексте евроинтеграционного курса 
Украины. Проанализированы теоретико-методологические основы 
исследования политических коммуникаций, уточнено понятие «политическая 
коммуникация» в современном научном дискурсе. 

Исследованы политико-правовые основы современной 
евроинтеграционной политики Украины, их внутренние и внешние факторы. 
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дослідження взаємодії різних акторів сучасних міжнародних відносин; 
моделювання процесу політичної комунікації дало змогу розглянути критичні 
точки цього процесу стосовно сучасного внутрі- і зовнішньополітичного 
розвитку Української держави; порівняльний аналіз дозволив визначити 
спільні риси у моделі комунікативної технології та специфіку різних типів 
комунікативних технологій; метод контент- аналізу був використаний з метою 
з’ясування сутності окремих положень праць вітчизняних і зарубіжних  авторів, 
належного розуміння їхнього змісту; метод моніторингу використано для 
з’ясування стану громадської думки та особливостей ставлення громадян до 
сучасного євроінтеграційного курсу нашої держави.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному 
аналізі політичної комунікації в межах здійснення євроінтеграційного  курсу 
України. У дисертації були отримані результати, що мають наукову новизну, 
обумовлену сукупністю наукових завдань, вирішенням актуальних проблем, які 
не отримали достатньої розробки у науковій літературі.  

Вперше:  
– запропоновано авторське визначення поняття «комунікативна 

технологія в політиці» як сукупності вербальних та невербальних 
цілеспрямованих дій в інформаційному просторі, зорієнтованих на досягнення 
певного політичного результату: легітимації політичного процесу, мотивації 
електорату, провокування суспільного протесту тощо; 

– запропоновано авторський концепт «проектування політичної 
реальності», який певним чином відтворює складний процес конструювання 
політичної комунікативної реальності в частині комунікативного впливу на 
сприйняття політичних подій і процесів у масовій свідомості, а відтак і на 
перебіг політичного процесу з тією або іншою політичною метою. 

– досліджено інформаційні кампанії крізь призму цілей та завдань 
європейської інтеграції України; 

– хронологізовано та проаналізовано документи, які регулюють 
інформаційну євроінтеграційну політику в Україні; 

    – визначено роль політичної пропаганди та PR у сучасному 
зовнішньополітичному дискурсі, яка полягає у наданні можливості політичним 
акторам репрезентувати своє розуміння головних проблем та шляхів їх 
вирішення, окреслити власний проект політичної реальності, який відповідав 
би демократичному діалогу між владою та громадянами за посередництвом 
ЗМІ в межах здійснюваного курсу на європейську інтеграцію України. 

Уточнено: 
 – роль засобів масової комунікації у формуванні політичного дискурсу. 

Сучасні ЗМІ отримують можливість впливати на масову аудиторію та 
формувати політичний дискурс через декілька взаємопов’язаних факторів, до 
яких можна віднести оперативність подачі інформації (аудіовізуальні ЗМІ) та її 
аналітичність (друковані ЗМІ). Мережа Інтернет, поєднуючи у собі текстові та 
аудіовізуальні засоби повідомлення, має ще одну перевагу над «традиційними» 
ЗМІ – вона надає реальну можливість зворотного зв’язку, відповіді реципієнта 
на отриману інформацію; 

 –  сутність та характеристики політичних комунікацій. 
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Набуло подальшого розвитку: 
 – дослідження сучасних політичних комунікацій у процесі демократизації 

суспільства, які відкривають можливості для вільного поширення інформації, 
масового інформаційного обміну і комунікації, внаслідок чого можна очікувати 
якісного формування демократичного суспільства. Однією із головних ознак 
сучасних демократичних суспільств є переважання дискурсивних форм 
політичної взаємодії над директивними (з боку держави чи якоїсь групи). Тому 
політичний дискурс визнається найбільш ефективною формою організації 
політичного простору, а доступ до певних форм дискурсу (політичного 
дискурсу, дискурсу ЗМІ)  є джерелом влади у демократичному суспільстві.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 
основні положення та висновки, викладені у дисертації щодо аналізу  
політичних комунікацій як одного із основних факторів формування 
євроінтеграційного курсу нашої країни, можуть бути використані: 
а) у практичних дослідженнях застосування політичних комунікацій у 
політичному просторі України, зокрема у виборчому процесі; б) у процесі 
підвищення рівня обізнаності громадян щодо ролі політичних комунікацій, 
підвищенні рівня політичної культури та демократизації політичної взаємодії; 
в) представлені у роботі висновки можуть стати підґрунтям для подальших 
політологічних досліджень щодо ролі політичних комунікацій у сучасному 
суспільстві; г) у навчальному процесі та науково-дослідній сфері при 
викладанні курсів з теорії політичних інститутів та процесів, політичних 
комунікацій, спецкурсів із політичних технологій та мас-медіа.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 
роботою, яка містить одержані автором результати, що забезпечують 
розв’язання важливого теоретико-прикладного завдання в межах здійснення 
наукових розробок щодо зростаючої ролі політичних комунікацій у 
політичному дискурсі сучасних ЗМК. 

Апробація  результатів дослідження. Основні  положення та результати  
дослідження  були оприлюднені і обговорені на таких науково-практичних 
конференціях: Міжнародна науково–практична конференція «Трансформація 
державного управління та місцевого самоврядування в умовах європейської 
інтеграції» (м. Івано-Франківськ, 2013); IV Міжнародної науково-практичної 
інтернет конференції  «Сучасна наука ХХІ століття» (м. Київ, 2013 ); 
IV Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Питання cучасної 
науки і освіти» (м. Київ, 2013);  ІV Всеукраїнської науково-практичної заочної 
конференції «Сучасна наука: теорія і практика» (м. Київ, 2013); Міжнародна 
науково–практична конференція «Національна консолідація в контексті 
європейської інтеграції» (м. Івано-Франківськ, 2013 р.); Всеукраїнська науково-
практична конференція «Молодь  в  євроінтеграційних  прагненнях  України» 
(м. Івано-Франківськ, 2014); Міжнародна науково-практична конференція 
«Етнополітичні трансформації України в контексті інтеграційних процесів 
Центрально-Східної Європи» (м. Івано-Франківськ, 2014); Міжнародна науково-
практична конференція «Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності 
розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.» (Київ, 2014); Міжнародна 
науково-практична конференція «Суспільні науки: виклики і сьогодення» 
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Проте хибним є підхід до акцентування уваги на виборі між двома варіантами 
формування позитивного міжнародного іміджу, а саме: між утворенням з цією 
метою спеціалізованого державного органу або розробкою загальнонаціональної 
програми. На нашу думку,  в контексті організаційного і концептуального 
підходів, необхідне критичне переосмислення всього попереднього досвіду  
національних європейських інформаційних програм та створення дієвого, 
контрольованого суспільством і владою механізму інформування української та 
міжнародної громадськості щодо європейських прагнень України. 

Доведено також, що політично значуща Революція Гідності майже 
докорінно змінила суспільні уявлення про інформаційну політику України, 
зокрема про її зовнішній іміджевий напрям. Разом з тим у сучасних 
аналітичних документах відзначається той факт, що українські ЗМК у 
світовому інформаційному просторі майже відсутні. Тому в українському 
суспільстві особливої ваги набула думка про створення системи іномовлення, 
яка працюватиме не лише на захист інформаційного простору в умовах воєнно-
політичного конфлікту з Росією, а насамперед на донесення до світової 
спільноти правдивої інформації про події в Україні, історичні факти, культурні 
традиції, створення позитивного іміджу країни поза її межами. 

Отже, здійснення сучасної виваженої і ресурсно забезпеченої 
інформаційної політики України у державах ЄС передбачає формування 
назовні сприятливого іміджу України з метою не тільки ефективної реалізації й 
захисту національних інтересів, а й створення позитивної громадської думки у 
процесі руху нашого суспільства до об’єднаної Європи.  
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громадянами України європейської інтеграції, а також регулярного 
інформування громадськості про політичні, економічні та соціальні процеси, 
що відбуваються в ЄС, окремих його державах-членах та країнах-претендентах. 

Зокрема, констатовано, що проблема формування неупередженої і 
сприятливої громадської думки щодо виваженого зовнішньополітичного курсу 
в Європі була актуальним завданням для усіх політичних сил, для усіх 
відповідальних громадян в Україні з часів незалежності. Сьогодні ж, після 
подій Євромайдану та укладення Україною договору про асоціацію з ЄС задача 
відповідного налаштування і корекції громадської думки в європейському 
напрямі стає нагальною потребою усього суспільства 

Результати еволюції громадських настроїв в Україні стосовно курсу на 
подальше зближення з ЄС наведені у відповідному розділі дисертації. Зокрема 
були використані матеріали опитування громадян, проведені у різний час 
Інститутом соціології НАН України, Київським міжнародним інститутом 
соціології, Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» та Центру 
ім. О.Разумкова. Особливу увагу при цьому було приділено аналізу змін 
суспільних настроїв у 2013–2015 роках. Підкреслено, що в 2013 та 2014 роках із 
зрозумілих причин відбувся певний «злам» у громадських настроях щодо 
євроінтеграційного курсу. Так, у дослідженні КМІС  (лютий 2015 р.) зазначено, 
що саме «події Майдану та агресивні дії Росії щодо України помітно вплинули 
на геополітичні орієнтації» її жителів: за минулі півтора року (із вересня 2013 
дотепер) частка прихильників вступу до ЄС зросла на 6 відсотків – із 41% до 
47%, у той час як підтримка вступу до Митного союзу знизилася майже 
втричі – із 35% до 12%. Згідно іншого опитування, проведеного Фондом 
«Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» (травень 2014 р.)  Підтримка 
населенням вступу України до ЄС становила тоді  53%, тоді  як проти членства 
в ЄС виступали тільки третина респондентів.  

На основі проведених Інститутом соціології НАН України опитувань 
(2009 р.), зокрема у середовищі молоді, доктор соціологічних наук О. Злобіна 
зробила висновок стосовно того, що «аналіз зовнішньополітичних орієнтацій 
української молоді порівняно із рештою населення засвідчує насамперед її більшу 
толерантність щодо країн Заходу». Причому кількість тих, хто ставиться до ЄС 
добре, серед молоді становила 62,5%, серед решти населення 53,5%.  

Можна стверджувати також, що сьогодні відбувається відчутний зсув 
громадських настроїв щодо власної європейської ідентичності. З 2008 до 
2014 р. кількість таких громадян виросла десь на 13%, що засвідчує позитивну 
динаміку. Однак при цьому досить велика частка респондентів вважає, що шлях 
України до Європи буде досить складним і тривалим, зважаючи на те, що дуже 
багато європейців не вважає членство України в ЄС нагальною потребою. 
Отже, в останнє десятиліття громадська думка неухильно рухалася у бік 
підтримки євроінтеграційного курсу нашої держави, і подібна тенденція 
зберігатиметься, на нашу думку, у середньостроковій перспективі. 

7. Варто особливо підкреслити і те, що в межах здійснюваних іміджевих 
стратегій позитивне сприйняття України міжнародними організаціями, 
іноземними   державами  та  громадянами,  зокрема  інвесторами,  є фактором,  
який безпосередньо впливає на розвиток нашої держави і сприяє вирішенню 
складних і наболілих внутрішніх соціально-економічних і політичних проблем.  
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(Одеса, 2015); Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: 
історія, сучасний стан та перспективи дослідження» (Львів, 2015). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 17 наукових 
публікаціях, з них 5 – у наукових журналах і фахових збірниках з політичних 
наук, 1 – у закордонному виданні. 

Структура дисертації обумовлена специфікою об’єкта і предмета 
дисертаційного дослідження. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків і списку використаних джерел та літератури (320 
найменувань). Загальний обсяг роботи складає 199 сторінок, основний текст з 
яких становить 168 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначається 

необхідність наукових розвідок у вказаному напрямі, формулюються мета й 
завдання роботи, а також об’єкт і предмет дослідження, встановлюються 
наукова новизна та практичне значення отриманих результатів, наводяться дані 
про апробацію, публікації та структуру роботи. 

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади і джерела дослідження 
політичних комунікацій» складається з двох підрозділів, присвячених 
теоретичним, історіографічним і джерелознавчим питанням дослідження. 
Обґрунтовано методологію дослідження, висвітлено сутнісні характеристики 
понять, окреслено проблеми адекватного понятійно-термінологічного апарату.  

У підрозділі 1.1. «Історико-комунікативна традиція аналізу політики» 
відображено процес становлення наукової рефлексії щодо політичної комунікації. 
Зокрема, проаналізовано підходи науковців до проблеми взаємодії комунікації і 
політики, відтворено історію феномену комунікації, термінів «комунікація» та 
«політична комунікація» в науковій літературі. Розкрито в історичному плані два 
різних дослідницьких ракурси в аналітичних концепціях політичної комунікації: 
розглядати політику через призму комунікації, як це дозволяє робити 
комунікативна традиція аналізу політики; розглядати комунікацію через призму 
політики, через практику комунікації та її ролі у встановленні та підтриманні 
владних взаємин, як це дозволяє зробити концепт «комунікація в політиці». 

Показано, що другий ракурс в історико-теоретичних витоках сучасних 
концепцій політичної комунікації дозволяє зацікавленим дослідникам вийти на 
прикладні, технологічні аспекти проблем політичної комунікації. Технологічний 
ракурс аналізу політичної комунікації пов’язаний із дослідженням її 
ефективності, інструментальності і зосереджений на дослідженні ефекту впливу 
політичного повідомлення, тексту на тих, для кого він призначений. 

У даному підрозділі  також акцентовано увагу на тому, що вивчення 
політичної комунікації як об’єкта політологічного пізнання дало можливість 
зробити висновок стосовно низки нерозв’язаних питань методологічного 
характеру, які торкаються  категоріально-термінологічного апарату, а також  
механізму реалізації отриманих знань у людській діяльності. Політична 
комунікація відображає існуючу політичну реальність, змінюється разом з нею 
та впливає на сучасні трансформаційні політичні процеси.  
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Разом з тим, доведено, що політичну комунікацію варто розглядати як 
історично обумовлену, санкціоновану та регульовану суспільством форму 
символічної взаємодії, організації політичної діяльності та політичних 
відносин, котра здійснюється через посередництво взаємоузгодженої системи 
доцільно зорієнтованих стандартів поведінки, виникнення та групування яких в 
систему обумовлюється змістом конкретного завдання, яке вирішується 
відповідними політичними інститутами. 

У підрозділі 1.2. «Стан наукової розробки теми. Джерела дослідження» 
з’ясовано, що тлумачення терміну «комунікація», як правило, зводиться до 
трьох основних аспектів: процес передачі інформації, спілкування і взаємодія. 
Здійснено також, за проблемними принципами, аналіз базових джерел 
дисертаційного дослідження. 

Проаналізовані концептуальні підходи до політичної комунікації, 
комунікативних технологій в політиці, а також базові підходи у науковій  
літературі, в якій висвітлюються різноманітні аспекти комунікації в політиці та її 
особливості у сучасному українському суспільстві. При цьому підкреслено, що всі 
наукові праці, котрі так або інакше торкаються проблем політичної комунікації, за 
фокусом дослідницького інтересу можна класифікувати на роботи, які розглядають 
місце і роль інформаційно-комунікативних процесів у розвитку політичної системи 
(з точки зору структурного функціоналізму та інтерпретативної парадигми); роботи 
теоретико-методологічного плану, в яких автори розкривають власне природу 
комунікації як результат суспільного розвитку, визначають категоріальний апарат, 
специфіку процесу комунікації в політичній сфері, аналізують принципи 
функціонування і структуру політичної комунікації, моделюють інформаційно-
комунікативний процес, виділяють його етапи, виявляють ефективні способи його 
функціонування; роботи, в яких комунікація аналізується у специфічному форматі 
як така, що здійснюється через засоби масової інформації; праці, в яких зроблено 
акцент на технологічності політичної комунікації.  

Аналізуючи історіографічну базу дослідження, автор особливо виділив ті 
наукові праці, де розглядається місце і роль інформаційно-комунікативних 
процесів у розвитку політичної системи. Цю проблематику вивчали як 
зарубіжні англомовні  – Г. Алмонд, Н. Вінер, К.Дойч, Д. Істон, Т. Парсонс, так і 
російськомовні науковці – М. Анохін, А. Галкін, М. Грачов. В останні 
десятиріччя комунікативна проблематика стала предметом уваги вітчизняних 
дослідників – А. Єрмоленка, О. Гриценко, С. Барматової, В. Різуна, 
Є. Тихомирової, Ю. Ганжурова та ін. 

Використання комунікативних технологій стало нормою сучасного 
політичного процесу і значною частиною всього політичного комунікативного 
простору, про що пишуть С. Блек, А. Балашева, О. Безгодова, Р. Бландел, Г. Грачов, 
Д. Доті, А. Зверінцев, Д. Ольшанський, Г. Почепцов, Н. Ротар, Ю. Шайгородський.  

У процесі розробки міжнародної іміджевої політики України важливими 
для здійсненого дослідження виявилися роботи, що пов’язані з ефективністю 
інформаційно-комунікаційного менеджменту як на глобальному, так і на 
національному рівнях. Глобальні аспекти вказаної проблематики досліджують 
відомі київські політологи В.М. Бебик, О.В. Зернецька та В. Чалий. 

Проблеми комунікативної відкритості влади у контексті продуктивних 
зв’язків з громадськістю і ЗМІ у межах європейського вибору досліджували  
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громадянами України конкретних переваг поглиблення співробітництва між 
нашою державою і Європейським Союзом. 

При цьому варто підкреслити, що ефективне впровадження 
зовнішньополітичного пріоритету євроінтеграції України значною мірою 
залежатиме і від рівня підготовки фахівців у цій сфері. Саме тому базовою 
метою Програм підготовки фахівців з євроінтеграції 2004–2007 рр. та 2008–
2015 рр. стало забезпечення потреб органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування у фахівцях з високим рівнем професіоналізму, здатних 
компетентно і відповідально на державному, регіональному та місцевому рівнях 
виконувати завдання щодо реалізації стратегії інтеграції України до ЄС. 
Щоправда реалізація подібних програм досить часто наштовхувалась у 
реальному житті на перешкоди як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру.  

5. Констатовано, що саме політична комунікація сьогодні значною мірою 
визначає, як розвиватиметься українське суспільство найближчими десятиліттями. 
Зростаючий вплив ЗМК значною мірою обумовлюється їх природою як частини 
політичної системи суспільства, як своєрідної форми влади у соціумі. 

Формування сучасної національної системи ЗМІ, яке розпочалося  після 
здобуття Україною незалежності, супроводжувалось переходом державних ЗМІ 
у нові форми власності: приватну та комунальну. Процес їх роздержавлення мав 
свої позитивні й негативні наслідки. Поступово утворилось конкурентне 
середовище національних та регіональних ЗМІ, що, безумовно, сприяло 
альтернативності та плюралізмові інформування громадян про значущі політичні 
процеси. Однак процес утворення системи суспільних ЗМІ, хоча і має перші 
результати, зазвичай,  залишається  на рівні декларацій різних політичних 
парламентських сил, а потужна система державної телерадіокомпанії поки що 
уникнула серйозного реформування. На експертному рівні існує думка, що роль 
держави у сучасному інформаційному просторі має бути суттєво звужена – у 
середині суспільства вона може виступати як виробник та розповсюджувач  
спеціалізованої офіційної інформації, а назовні поширення інформації з боку 
держави має бути пов’язане  з  інформування міжнародної спільноти щодо 
реалізації політики органів влади та різних сторін життя суспільства. 

Насправді ж підтримка ЗМІ з боку дійсно демократичної держави, до статусу 
якої сьогодні прагне Україна, має допомогти зберегти відповідальний плюралізм 
думок у мас-медіа, які покликані відображати погляди різних верств населення, 
дозволяючи громадянам реалізувати право на вільний доступ і розповсюдження 
інформації, яка безпосередньо стосується зовнішньополітичного курсу нашої 
держави і зокрема його євроінтеграційної складової. 

6. У сучасних складних політичних умовах, коли формування 
відповідальної та впливової громадської думки в Україні набуває вирішального 
значення, нагальною потребою суспільного розвитку стає створення 
сприятливого інформаційного середовища. При цьому європеїзацію необхідно 
розглядати як складний двосторонній процес, як своєрідну політичну 
комунікацію і всередині суспільства, і назовні. 

Інформаційний вимір європейського політичного курсу потребує  
передусім відповідної орієнтації діяльності ЗМІ на висвітлення розвитку 
відносин між Україною та ЄС, широке всебічне роз’яснення значення 
європейського вибору України, забезпечення неупередженого сприйняття 
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Україні залежить чи не найбільшою мірою від суб’єктивних чинників, тобто чіткої 
й відповідальної політичної позиції національних лідерів. 

Досліджуючи зовнішні чинники, які впливають на процес політичної 
комунікації щодо євроінтеграції України, необхідно також враховувати 
внутрішньоєвропейські суперечності, що можуть нести певні ризики для 
соціально-економічного розвитку України. До останніх можна віднести 
посилення позицій «євроскептиків» після виборів 2014 р. до Європейського 
Парламенту; послаблення консолідаційного потенціалу країн-членів щодо 
внутрішньої політики ЄС; необхідність завершення ряду системних реформ, 
потреба у яких зумовлена останнім розширенням ЄС; економічні проблеми, що 
виникли внаслідок неоднорідного економічного розвитку окремих країн та 
регіонів. Проте, незважаючи на складнощі й несподівані політичні повороти, 
існуючий позитивний досвід подолання Європейським Союзом внутрішніх 
криз дозволяє прогнозувати подальше зростання його економічної потужності 
та геополітичної впливовості. 

Серед внутрішніх чинників політичної комунікації, що уповільнюють процеси 
європейської інтеграції України, виділяємо системні проблеми інституційного 
характеру, які впливають на якість демократії; переважання кількісного підходу 
до формування громадянського суспільства; відсутність внутрішньополітичної 
консолідації, а також складнощі у формуванні сучасної політичної нації. 

4. Доведено, що в умовах подальшого розвитку сучасного інформаційного 
суспільства, де інформація перетворилась на ключовий ресурс соціально-
економічного  й політичного розвитку, на дієвий ресурс влади зокрема, значне 
підвищення ефективності роботи системи виконавчої влади у комунікативній 
сфері означатиме збільшення її суспільної «прибутковості». Ключовими 
політико-правовими документами підвищення ролі держави в інформаційно-
комунікаційній сфері в зв’язку із подальшим рухом України у європейському 
напрямі стали Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу (1998 р.), 
Програма інтеграції України до ЄС (2000 р.), Концепція національної 
інформаційної політики (2002 р.), Рішення «Про дальші заходи у сфері 
європейської і євроатлантичної інтеграції України» (2003 р.), Державна 
програма інформування громадськості з питань європейської інтеграції України 
(2004–2007 рр.), Державна програма інформування громадськості з питань 
європейської інтеграції України (2008–2011 рр.), Державна програма 
підготовки фахівців з європейської інтеграції (2004–2007 рр.), Державна 
програма підготовки фахівців з європейської інтеграції (2008–2015 рр.), 
Державна програма забезпечення позитивного іміджу України на міжнародній 
арені (2003–2006 рр.), Концепція державної програми формування позитивного 
іміджу України на міжнародній арені (2008–2011 рр.).  

Відзначено, що більшість з цих документів передбачала глибоке і 
масштабне інформування громадськості про співпрацю України з 
Європейським Союзом, створення загальнодержавної інформаційної мережі з 
питань європейського права, трансляцію на українських каналах теле- і 
радіопрограм ЄС, телемости за участю представників держав-членів та 
інституцій Євросоюзу, запровадження у зміст загальної середньої освіти 
питань, пов’язаних зі створенням та діяльністю Європейського Союзу та багато 
чого іншого. Основним очікуваним результатом мало стати усвідомлення 
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вітчизняні науковці О. Гриценко, В.Й. Здоровега, Т.М. Ілюк. Конкретні особливості 
формування іміджу Української держави в інформаційно-комунікаційному   
просторі    аналізували   у наукових     розвідках Н. Грицяк  та  О. Дубас.   

Найважливішим з точки зору дотримання необхідної доказовості 
здійсненого дослідження стало звернення до результатів моніторингових 
соціологічних досліджень з приводу формування громадської думки і 
ставлення громадян до євроінтеграційних прагнень нашої держави.  У зв’язку з 
цим у відповідних підрозділах роботи  представлені пов’язані з темою  
результати національних щорічних моніторингових опитувань 1992–2010 років. 
Вони проводились науковцями Інституту соціології НАН України, Центром 
О. Разумкова, КМІС та іншими соціологічними центрами.  

Системно дослідивши стан вивчення дисертаційної проблематики та її 
відображення у джерелах, можна констатувати, що питання ролі і впливу 
політичних комунікацій на різних етапах євроінтеграційного курсу України, 
хоча і досліджувалися вітчизняними вченими, однак не стали предметом 
поглибленого комплексного вивчення, що і спонукало дослідити цю тему більш 
детально з врахуванням європейського досвіду у сфері розвитку 
інформаційного суспільства на початку ХХІ століття.   

У другому розділі «Особливості здійснення євроінтеграційного курсу 
України на сучасному етапі» з’ясовано впливи зовнішніх та внутрішніх 
факторів на європейську зовнішньополітичну стратегію і тактику Української 
держави на початку ХХІ ст. 

У підрозділі 2.1. «Політико-правові засади забезпечення євроінтеграційних 
прагнень України» проаналізовано насамперед законодавчу базу, що регулює 
євроінтеграційні інформаційні кампанії та Програми інформування в Україні.   

Особливо підкреслено те, що європейський вибір відкриває нові 
перспективи для співробітництва України з найрозвиненішими країнами 
Європи, сприятиме прискоренню соціально-економічного розвитку, зміцненню 
позицій нашої держави на міжнародній арені.  

У підрозділі наголошується, що формально законодавство України 
зафіксувало намір України інтегруватися у ЄС та НАТО ще на початку 
1990-х рр., проте тільки президент В. Ющенко з 2004 р., змінив політику 
«багатовекторності» на чітку проєвропейську та проєвроатлантичну. Однак у 
наступні роки протиборство двох напрямів у зовнішній політиці України – 
європейського та євразійського різко загострилося, що призвело до сучасної 
глибокої кризи у відносинах між Заходом і Сходом. 

У цьому контексті автором проаналізовані основні концептуальні 
підходи, які спрямовані на подальше поглиблення співробітництва з ЄС і 
Заходом в цілому (З. Бжезинський, А. Каратницький, Т. Возняк), а також ті, які 
віддавали перевагу східному вектору інтеграції, пов’язаному з Росією (О. Дугін, 
К. Затулін, Н. Нарочницька). Сьогодні, враховуючи подальші кроки на 
поглиблення з ЄС і потенційну можливість членства України в НАТО, РФ 
прагне мінімізувати шанси України на ефективну євроінтеграційну стратегію. 

Аналізуючи законодавчу базу європейського курсу України та 
відповідних інформаційних кампаній, автором приділено увагу ключовим 
документам.  Ними стали Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу 
(1998 р.), Програма інтеграції України до ЄС (2000 р.), Концепція національної 
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інформаційної політики (2002 р.), Рішення «Про дальші заходи у сфері 
європейської і євроатлантичної інтеграції України» (2003 р.), Державна 
програма інформування громадськості з питань європейської інтеграції України 
(2004–2007 рр.), Державна програма інформування громадськості з питань 
європейської інтеграції України (2008–2011 рр.), Державна програма 
підготовки фахівців з європейської інтеграції (2004–2007 рр.), Державна 
програма підготовки фахівців з європейської інтеграції (2008–2015 рр.), 
Державна програма забезпечення позитивного іміджу України на міжнародній 
арені (2003–2006 рр.), Концепція державної програми формування позитивного 
іміджу України на міжнародній арені (2008–2011 рр.). Зроблено висновок, що 
проаналізовані документи заклали ґрунтовну основу для можливості всеосяжно 
формувати та втілювати у життя національну політику у сфері євроінтеграції. 

У підрозділі 2.2. «Фактори впливу на ефективність політичних 
комунікацій у контексті євроінтеграційного курсу України» з’ясовано, що 
інтеграційний потенціал держави формується під впливом зовнішніх та 
внутрішніх чинників. З моменту отримання незалежності зовнішньополітичний 
курс держави визначався парадигмою багатовекторності, яка почала 
трансформуватися у європейську лише після подій Помаранчевої революції. 
Однак геополітична невизначеність тієї доби призвела до перетворення України 
на зону потенційної конфліктності та боротьби за переважний вплив на неї з 
боку найбільш релевантних геополітичних суб’єктів. Зараз ЄС визначає свої 
відносини з Україною через реалізацію  Угоди про асоціацію, що створює 
додаткові умови для вільної торгівлі та секторальної інтеграції до 
європейського ринку, лібералізації візового режиму, поширення формату 
регіональної інтеграції та взаємодії на рівні громадянського суспільства.                 
 Серед стратегічних засад здійснення сучасного інтеграційного курсу   
виокремлено два виміри – внутрішній та зовнішній. Внутрішній вимір полягає 
у досягненні відповідності вимог, що висуваються до країн-претендентів на 
членство Європейським Союзом. Можна виділити п’ять основних критеріїв: 
географічний, економічний, політичний, критерій членства або інституційний 
та «незалежний» критерій – спроможність Європейського Союзу абсорбувати 
нових членів. Україна наразі відповідає лише найпершому – географічному – 
критерію, виконання інших знаходиться на початковому етапі. Стосовно  
зовнішнього виміру, який полягає у налагодженні тісних політичних та 
економічних зв’язків з ЄС, то варто, на нашу думку, виділити п’ять етапів 
становлення зовнішньополітичних відносин між Україною та ЄС: на першому 
етапі (1991–1994 рр.) закладалися підвалини зовнішньополітичного курсу 
держави, виникла ідея доцільності запровадження принципу 
«багатовекторності»; на другому етапі (1994–2004 рр.) продовжувала 
втілюватися тактика багатовекторної зовнішньої політики при формальному 
домінуванні євроінтеграційного поступу; на третьому етапі (2005–2010 рр.) 
розпочалося фактичне втілення євростратегії України, чому сприяла політика  
проєвропейськи орієнтованого Президента В. Ющенка та початок реалізації 
«східного» розширення ЄС у 2004 р. На четвертому етапі (2010–2013 рр.) чітко 
окреслився формат та умови підписання Угоди про асоціацію України та ЄС. 
Президент В. Янукович проголосив євроінтеграцію провідним напрямом 
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2. З’ясовано, що проаналізовані наукові праці, що так або інакше 
торкаються проблем політичної комунікації, за фокусом дослідницького 
інтересу можна класифікувати на роботи, які розглядають місце і роль 
інформаційно-комунікативних процесів у розвитку політичної системи (з точки 
зору структурного функціоналізму); дослідження теоретико-методологічного 
плану, в яких автори розкривають власне природу комунікації як результат 
суспільного розвитку, визначають категоріальний апарат, специфіку процесу 
комунікації в політичній сфері, аналізують принципи функціонування і 
структуру політичної комунікації, а також моделюють інформаційно-
комунікативний процес, виділяють його етапи, виявляють ефективні способи 
його функціонування; роботи, в яких комунікація аналізується у специфічному 
форматі як така, що здійснюється через ЗМІ; насамкінець роботи, в яких 
зроблено акцент технологічності політичної комунікації та їх впливи на 
відповідні PR-cтратегії, зокрема і у зовнішньополітичному контексті. 

3. Серед стратегічних засад здійснення зовнішньополітичного 
інтеграційного курсу України на початку ХХІ ст. слід, на нашу думку, виокремити 
два визначальні виміри – внутрішній та зовнішній. Внутрішній вимір полягає у 
досягненні відповідності вимог, що висуваються до країн-претендентів на 
членство Європейським Союзом. Узагальнюючи ці критерії, можна виділити п’ять 
основних: географічний, економічний, політичний, критерій членства або 
інституційний та «незалежний» критерій – спроможність Європейського Союзу 
абсорбувати нових членів. Аналіз відповідності України цим вимогам дозволяє 
стверджувати, що Україна наразі відповідає лише найпершому – географічному – 
критерію, виконання інших  знаходиться на початковому етапі.  

Стосовно зовнішнього виміру, який полягає у налагодженні тісних 
політичних та економічних зв’язків з ЄС, можна виокремити п’ять етапів 
становлення зовнішньополітичних відносин між Україною та ЄС. На першому 
етапі (1991–1994 рр.) закладалися підвалини зовнішньополітичного курсу 
держави, виникла ідея доцільності запровадження принципу «багатовекторності». 
На другому етапі (1994–2004 рр.) політичним керівництвом країни продовжує 
втілюватися тактика багатовекторної зовнішньої політики при формальному 
домінуванні євроінтеграційного поступу. На третьому етапі (2005–2010 рр.) 
розпочалася фактично, а не формально визначатися євростратегія України, чому 
сприяла політика новообраного проєвропейськи орієнтованого президента 
В. Ющенка та початок реалізації «східного» розширення ЄС у 2004 р. Саме на 
цьому етапі чітко окреслився формат та умови підписання Угоди про асоціацію 
України з ЄС. На четвертому,  найбільш драматичному етапі (2010–2013 рр.) 
президент В. Янукович проголошує євроінтеграцію провідним напрямом 
зовнішньополітичного курсу країни, розпочалося парафування Угоди про 
асоціацію, проте завершення етапу ознаменувалося відмовою з боку діючого 
уряду підписувати Угоду на Саміті Східного партнерства у Вільнюсі. На п’ятому 
етапі, який розпочався у 2014 р. і триває дотепер, відбулося підписання Угоди про 
асоціацію та її ратифікація Верховною Радою України та Європарламентом. 
Подальший розвиток відносин України та ЄС визначатиметься даною Угодою та 
ефективністю виконання Україною відповідних вимог. Отже, можна 
констатувати, що інтенсивність та результативність євроінтеграційного курсу в 
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 Задля успішності проєвропейських PR-акцій і більш широких кампаній 
необхідно залучати фахівців з піар-технологій, які системно підходитимуть до 
реалізації відповідних інформаційних заходів. Вкрай важливими, на нашу 
думку, є також чесні багаторівневі соціологічні опитування, які у складних і 
мінливих політичних умовах сьогодення й у середньостроковій перспективі 
дозволили б обрати вірну стратегію ведення інформаційних кампаній, 
визначаючи найгостріші проблеми для відповідних цільових груп як на 
національному рівні, так і за межами нашої держави.  

Важливим аспектом результативності є також залучення до виконання 
європейських PR-програм недержавного сектору – громадських організацій, а 
головне – приватних комерційних засобів масової інформації, які мають високі 
рейтинги і формують громадську думку cтосовно найважливіших міжнародних 
проблем. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Європейська інтеграція сьогодні стала стратегічним пріоритетом зовнішньої 

політики України. Поступові кроки у цьому напрямі повинні у майбутньому 
привести до повноцінного членства нашої держави в Європейському Союзі. Рух 
до об’єднаної Європи спроможний стати важливим і актуальним чинником 
консолідації української нації довкола спільної, прогресивної мети, але для цього 
у суспільстві слід сформувати позитивно налаштовану громадську думку  
стосовно можливого вступу нашої країни до ЄС. Отже, суспільство, влада і ЗМІ 
мають цілеспрямовано і системно працювати над формуванням  
проєвропейського  інформаційного середовища в Україні.   

Працюючи над проблематикою, пов’язаною з дослідженням впливу 
політичних комунікацій у контексті сучасного євроінтеграційного  курсу 
України, автором зроблено наступні висновки: 

1. Констатовано, що політичну комунікацію слід розглядати як історично 
обумовлену, санкціоновану та регульовану суспільством форму символічної 
взаємодії, яка впливає на організацію політичної діяльності та політичних 
відносин, що здійснюється через посередництво взаємоузгодженої системи 
доцільно зорієнтованих стандартів поведінки, виникнення та групування яких в 
систему обумовлюється змістом конкретного завдання, яке вирішується 
відповідними політичними інститутами. У роботі розкрито в історичному плані 
два різних дослідницьких ракурси в аналітичних концепціях політичної 
комунікації. Перший з них розглядає політику через призму комунікації як це 
дозволяє робити комунікативна традиція аналізу політики. Другий трактує 
комунікацію через призму політики, через практику комунікації та її ролі у 
встановленні та підтриманні владних взаємин, як це дозволяє зробити концепт 
«комунікація в політиці». 

Доведено, що другий ракурс в історико-теоретичних витоках сучасних 
концепцій політичної комунікації дозволяє вийти на прикладні, технологічні 
аспекти проблем політичної комунікації. Технологічний ракурс аналізу 
політичної комунікації пов’язаний насамперед із дослідженням її ефективності, 
інструментальності. Інакше кажучи, він зосереджений на дослідженні ефекту 
впливу політичного повідомлення, тексту на тих, для кого він призначений. 
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зовнішньополітичного курсу країни, розпочалося парафування Угоди про 
асоціацію, проте завершення етапу ознаменувалося відмовою діючого тоді 
уряду підписувати Угоду на Саміті Східного партнерства у Вільнюсі. На 
п’ятому етапі, який розпочався у 2014 р. і триває дотепер, відбулося підписання 
Угоди про асоціацію та її ратифікація Верховною Радою України та 
Європарламентом. Подальший розвиток відносин України та ЄС 
визначатиметься Угодою та ефективністю виконання Україною означених вище 
вимог. Отже, можна зробити висновок, що інтенсивність та результативність 
євроінтеграційного процесу в Україні залежить найбільшою мірою від 
суб’єктивних чинників, тобто позиції релевантного політичного лідера. 

 Досліджуючи зовнішні чинники, які впливають на процес політичної 
комунікації щодо євроінтеграції України, необхідно також враховувати 
внутрішньоєвропейські суперечності, що можуть нести певні ризики для 
соціально-економічного розвитку України. До останніх можна віднести 
посилення позицій «євроскептиків» після виборів 2014 р. до Європейського 
Парламенту; послаблення консолідаційного потенціалу країн-членів щодо 
внутрішньої політики ЄС; необхідність завершення ряду системних реформ, 
потреба яких зумовлена останнім розширенням ЄС; економічні проблеми, що 
виникли внаслідок неоднорідного економічного розвитку окремих регіонів. 
Проте існуючий позитивний досвід подолання Європейським Союзом 
внутрішніх криз дозволяє прогнозувати зростання його економічної потужності 
та геополітичної впливовості. Серед внутрішніх чинників політичної 
комунікації, що уповільнюють процес європейської інтеграції України, 
виділяємо системні проблеми інституційного характеру, які впливають на 
якість демократії; переважання кількісного підходу до формування 
громадянського суспільства; відсутність внутрішньополітичної консолідації. 

У третьому розділі «Роль політичних комунікацій у контексті 
євроінтеграційного курсу України»  досліджено роль вітчизняних ЗМІ як 
важливого комунікативного інструменту у процесі демократичних 
трансформаційних особливостей та реалізації політичних комунікаційних 
програм формування іміджу України в контексті європейської інтеграції.  

У підрозділі 3.1. «Роль вітчизняних ЗМІ у процесі демократичних 
трансформацій в Україні: сучасні підходи» констатується, що національна 
система ЗМІ відіграє вирішальну роль у процесах розбудови держави, 
становленні демократичної політичної системи, в утвердженні її місця в 
європейському інформаційному просторі. Політичний дискурс, у тому числі 
виражений у ЗМІ та сформований за їх посередництвом, стає важливим 
чинником суспільного і культурного життя нашої країни.  

Підкреслено, що в сучасних умовах логіка подальшого  розвитку ЗМК у 
нашій країні обумовлена, з одного боку, тиском владних інституцій та 
економічних груп і кланів, а з іншого – суспільними функціями, які виконують 
ЗМІ і без яких ця інституція стає одним із багатьох політичних гравців. 
Виходячи з сучасного європейського досвіду координації діяльності ЗМК, в 
Україні слід дедалі більше працювати над поглибленням їх «громадянськості» 
й посиленням впливу громадської думки на складні й неоднозначні суспільно-
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політичні процеси. Зокрема з’ясовано, що  відповідальні ЗМІ  у нових 
політичних умовах, що склалися після Революції гідності воліють бути скоріше 
незалежними комунікаторами/ посередниками між владою та суспільством, 
інформуючи їх одне про одного (чи радше представляючи одне одному) – і, 
таким чином, маючи певну можливість чинити взаємний (хай і асиметричний 
вплив), залишаються на відстані як від влади, так і деякою мірою від соціуму.  

У підрозділі автор, спираючись на експертні оцінки, підкреслив ту 
обставину, що у сучасних непростих політичних умовах  медіа завжди довіряли 
більше, аніж владним структурам. Проте, і роль владних структур як важливих 
політичних посередників не слід залишати поза увагою.  Адже вплив слова 
політика на настрої людей, вчасно висловленого у ЗМІ, відкриває можливості 
впливати на зміну громадської думки, яка  призводить до корекції зовнішньої 
політики держави 

У підрозділі 3.2. «Громадська думка як чинник політичної комунікації у 
контексті євроінтеграційного курсу України» основну увагу приділено 
проблемам формування неупередженої і сприятливої громадської думки щодо 
виваженого зовнішньополітичного курсу в напрямку Європи.  

Підкреслено зокрема, що це було актуальним завданням для всіх 
політичних сил та свідомих громадян в Україні з часу набуття незалежності у 
1991 р. Сьогодні ж, після подій Євромайдану та укладення Україною Договору 
про асоціацію з ЄС, задача відповідного налаштування і корекції громадської 
думки в європейському напрямі стає нагальною потребою усього суспільства, а 
для політичних сил вона є необхідною умовою ефективної політичної 
комунікації  на загальнонаціональному рівні.  

На основі моніторингових досліджень, проведених відповідними 
соціологічними центрами в Україні, відслідковані основні медіа-джерела 
формування громадської думки з питань європейської інтеграції. Зокрема були 
названі такі: місцеве та центральне телебачення  – 63,9%; центральна й 
регіональна преса –  50,3%; Інтернет-джерела – 44,3%; матеріали аналітичних 
центрів – 42%; і насамкінець, радіоматеріали –  24,8%. 

У підрозділі узагальнено також позитивний досвід «європейських» 
інформаційних кампаній, проведених у сусідніх державах Центральної Європи, 
зокрема у Польській Республіці, Словенії та Республіці Болгарії. Вони були 
більш успішні   там, де  зорієнтовані на відповідні цільові групи населення.  

При цьому проаналізовано еволюцію громадських настроїв в Україні 
стосовно курсу на подальше зближення з ЄС. Зокрема були використані матеріали 
опитування громадян, проведені у різний час Інститутом соціології НАН України, 
Київським міжнародним інститутом соціології, Фондом «Демократичні ініціативи 
ім. Ілька Кучеріва» та Центром ім. О. Разумкова. Особливу увагу при цьому було 
приділено аналізу змін суспільних настроїв у 2013–2015 роках. Підкреслено, що в 
2013 та 2014 роках із зрозумілих причин відбувся певний «злам» у громадських 
настроях щодо євроінтеграційного курсу. Так, у дослідженні КМІС  (лютий 
2015 р.) зазначено, що саме «події Майдану та агресивні дії Росії щодо України 
помітно вплинули на геополітичні орієнтації» її жителів: за минулі півтора року (із 
вересня 2013 дотепер) частка прихильників вступу до ЄС зросла на 6 відсотків – із 
41% до 47%, у той час як підтримка вступу до Митного союзу знизилася майже 
втричі – із 35% до 12%. Згідно іншого опитування, проведеного Фондом 
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«Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» (травень 2014 р.), підтримка 
населенням вступу України до ЄС становила тоді  53%, тоді  як проти членства в 
ЄС виступали тільки 35,5%. Водночас опитані не підтримували  ідею членства 
України в Митному союзі: за – 24,5%, проти  висловився –  61%. 

Зроблено висновок, що в сучасних складних політичних умовах  
відбувається відчутний зсув громадських настроїв щодо власної європейської 
ідентичності. З 2008 до 2014 р. кількість таких громадян зросла десь на 13%, що 
засвідчує позитивну динаміку. Однак при цьому досить велика частка 
респондентів вважає, що шлях України до Європи буде досить складним і 
тривалим, зважаючи на те, що дуже багато європейців не вважає членство 
України в ЄС нагальною потребою. Отже, в останнє десятиліття громадська 
думка неухильно рухалася у бік підтримки євроінтеграційного курсу нашої 
держави і подібна тенденція зберігатиметься, на нашу думку, у 
середньостроковій перспективі. 

У підрозділі 3.3. «Формування іміджу України у контексті курсу на 
європейську інтеграцію: сучасні державні стратегії та особливості їх реалізації» 
підкреслено, що посилення ролі та впливовості ЗМК в українському суспільстві, а 
також суттєві корективи в системі відносин засобів масової інформації, держави і 
громадян, з одного боку, і подальше входження України у європейський 
інформаційний простір та активізація зовнішніх впливів – з іншого, визначають 
низку проблем, які стосуються, зокрема, питань ефективності державного управління 
цією сферою, узгодження позицій і повноважень у ній державного, приватного та 
суспільного секторів, безпеки національного інформаційного простору.  

Тут зокрема констатовано, що інформаційні євроінтеграційні кампанії на 
державному рівні Україна почала втілювати у життя з 2004 р., тобто з початку 
запуску першої Державної програми інформування громадськості з питань  
європейської інтеграції 2004–2007 рр., яку згодом продовжила Державна 
програма інформування громадськості з питань  європейської інтеграції 2008–
2011 рр. Проте через несистемний підхід, відсутність належного фінансування 
та співпраці з рейтинговими недержавними засобами масової інформації, 
нехтування залучення фахівців з піар-технологій та потужного державного 
органу-координатора такі потуги виявились недостатніми ані для формування 
внутрішньо державної проєвропейськи налаштованої громадської думки, ані 
для становлення в ЄС іміджу України як прогресивного, демократичного та у 
майбутньому перспективного члена Європейського Союзу.  

 Відзначено, що розробка нових підходів до формування майбутніх 
Державних програм інформування громадськості з питань європейської 
інтеграції є вкрай важливим завданням. Адже, як свідчить досвід, ні перша, ні 
друга Програма інформування не були ефективними, оскільки передбачали 
низку формальних заходів, за виконанням яких ніхто особливо не слідкував.  

У висновках особливо підкреслено, що на внутрішньодержавному рівні 
необхідно створити потужний, наділений відповідними правами координаційний 
орган, який одноосібно нестиме відповідальність за ефективність спрямованих 
на об’єднану Європу іміджевих програм. І хоча сьогодні створене і працює 
Міністерство інформації, воно швидше налаштоване на протидію російській 
пропаганді в умовах неоголошеної  війни проти України з боку РФ.   
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