
ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису 

 

ТЕРЕЩУК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 

 

УДК 327:[659.3/.4+32.019.51](100) 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

Розвиток глобальної медійної світ-системи в умовах постбіполярності 

 

Спеціальність 23.00.04 — Політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку 

(052 — Політологія) 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

 

________________ В. І. Терещук 

 

Науковий консультант — Шевчук Олександр Володимирович, 

доктор політичних наук, професор 

 

Миколаїв – 2019 



 2 

АНОТАЦІЯ 

Терещук В. І. Розвиток глобальної медійної світ-системи в умовах 

постбіполярності. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 — політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. — Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили МОН України. — Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича МОН України. — Миколаїв, 2019. 

У дисертації здійснено ґрунтовне дослідження особливостей розвитку 

глобальної медійної світ-системи у постбіполярний період. Характеризується 

місце проблематики медійної сфери у сучасному міжнародному політичному 

дискурсі, аналізуються глобалізація і регіоналізація як паралельні тренди 

розвитку глобальної медійної системи. Розкривається роль мас-медій як 

інструменту зовнішньополітичної комунікації, доводиться ключова роль 

транскордонних ЗМК як компонента реалізації м’якої сили акторів міжнародних 

відносин. Значна увага приділяється дослідженню місця України у глобальній 

медіа-системі, характеристиці еволюції міжнародного вектору державної 

інформаційної політики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дане 

дослідження є одним із перших у вітчизняній науці, в якому на основі залучення 

й аналізу широкого кола джерел та наукової літератури комплексно розкрито й 

систематизовано ключові теоретичні й прикладні питання функціонування 

глобальної медійної світ-системи як вагомого фактору розвитку системи 

міжнародних відносин. 

Зокрема, вперше запропоновано авторське наукове трактування термінів 

«медійна світ-система», «глобальна медійна світ-система» та «регіональна 

медійна світ-система». В основу цих визначень покладено поєднання 

традиційних поглядів на таку сутність як «медійна система» та світ-системного 

підходу. Також у дисертації удосконалено формування понятійного поля 

зовнішньополітичної комунікативної сфери, зокрема, доведено, що публічна 
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дипломатія є формою зовнішньополітичних PR, а використання терміну 

«громадська дипломатія» є недоцільним з огляду на спотворення суті 

позначуваного явища. 

Доведено, що глобальна медіа-система є драйвером змін балансу сил у 

системі міжнародних відносин, зважаючи на збільшення урівноваженості 

балансу сил з позиції інтересів менш інформаційно розвинутих країн завдяки 

зростанню плюралістичності самої медіа-системи в постбіполярний період, 

підвищення потенціалу окремих регіональних медійних систем внаслідок 

регіональної кооперації в медійній сфері, розмиття інформаційного суверенітету 

держав під впливом транскордонних ЗМК, приклади ефективного використання 

окремими державами потенціалу міжнародних масових комунікацій задля 

посилення свого положення на міжнародній арені. Показано, що вже в 

біполярний період проблематика міжнародної комунікації та в цілому 

інформаційного виміру розвитку людства знайшла відображення як у 

політичному дискурсі ООН та ЮНЕСКО, а в умовах постбіполярного світу цей 

акцент посилився завдяки усвідомлення того, що розвиток комунікацій та ІКТ є 

елементом міжнародної безпеки, як з огляду на ключову роль доступу до 

інформації та знань як фундаменту сталого розвитку, так і з точки зору загроз, 

що несе у собі використання державними й недержавними акторами 

міжнародних відносин ІКТ та масових комунікацій, зокрема, як засобу 

дестабілізації міжнародної та регіональної систем безпеки. Також у дисертації 

удосконалено розуміння ролі окремих акторів у міжнародних інформаційних 

відносинах, а саме: підтверджено, що держави, які володіють відповідним 

медійним потенціалом, здатні відчутно впливати на характер процесів в рамках 

глобальної та/або регіональної медійної системи, показано, що попри вагому 

роль регіональних інституцій у розвитку медійної сфери відповідних регіонів 

їхній вплив як інтегруючого фактору чітко обмежується наявністю та 

потужністю регіональної політичної та культурної гравітації 

Показано, що становлення глобальної медійної світ-системи 

безпосередньо пов’язане з двома паралельними тенденціями розвитку 
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міжнародної системи, а саме глобалізацією і регіоналізацією. Перша тенденція 

значною мірою обумовлена появою глобальних ЗМК, що, власне, і дозволило 

говорити про появу саме глобальної медіа-системи. Друга тенденція пов’язана з 

виразними процесами політичної та культурної гравітації на рівні макрорегіонів, 

що має відчутний вплив на розвиток медійної сфери. На основі авторської 

методики вперше у вітчизняній науці проведено системний аналіз всіх 

регіональних медійних систем, показано їхні специфічні особливості, місце цих 

систем у міжнародних інформаційних відносинах, зокрема, як об’єкту 

іномовлення провідних акторів, і виявлено, що на сьогоднішній день виразно 

сформованими є європейська, арабська та латиноамериканська регіональні 

медійні світ-системи, причому першу можна віднести до «центру», арабську — 

до «напівпериферії», латиноамериканську — радше до «периферії» глобальної 

медійної світ-системи; ключовими факторами, що забезпечують інтегральність 

цих систем, є наявність політичної або культурної (зокрема, мовної та релігійної) 

єдності. 

Доведено, що в умовах постбіполярного світу масової комунікації 

відіграють критично важливу роль у зовнішньополітичній практиці, і саме 

завдяки транскордонним засобам масової комунікації стала можливою 

повноцінна реалізація діяльності, відомої як публічна дипломатія. Ця діяльність 

має на меті формування громадської думки за кордоном задля сприяння 

реалізації національних інтересів, і транскордонні засоби масової комунікації є 

ключовим інструментом для цього. Також у дисертації удосконалено теоретичні 

положення про провідну роль зовнішньополітичного відомства держави у 

координуванні та здійсненні стратегічних комунікацій за кордоном, у т.ч. з 

використанням мас-медій, при цьому проведене моделювання системи реалізації 

медійного компонента політики публічної дипломатії на основі провідного 

досвіду США продемонструвало, що окрім зовнішньополітичного відомства 

вагому роль відіграє іномовлення як медійний інструмент підтримки діяльності 

держави на міжнародні арені, та взаємодія з елементами зовнішнього 

середовища, а саме національними й зарубіжними засобами масової інформації. 



 5 

Виявлено, що суттєвий вплив на зміст та форми ведення дипломатичної 

діяльності спричинило поширення Інтернету як нового транскордонного ЗМК, 

який створив технологічну основу для прямої діалогічної взаємодії з цільовими 

зарубіжними аудиторіями і вивів публічну дипломатію на якісно новий рівень. 

Доведено, що роль глобальної медійної системи у зовнішньополітичних 

стратегіях провідних країн світу визначається тим, що ця система стала 

середовищем, в якому як безпосередньо реалізується «публічна» частина 

дипломатичної практики, так і здійснюється «допоміжна» діяльність із 

підтримки зовнішньополітичних акцій, включаючи просування потрібного 

порядку денного та вплив на громадську думку за кордоном. Країни, які 

реалізують проактивну політику експансії у глобальну медійну світ-систему, 

можна вважати країнами «центру» цієї системи. 

Доведено, що міжнародний вектор інформаційної політики України за всі 

роки незалежності не мав ані системного, ані реалістичного характеру. Зокрема, 

повністю ігнорувався потенціал іномовлення, був незатребуваним потенціал 

публічної, у т.ч. медійної та культурної дипломатії, стратегії формування 

міжнародного іміджу держави носили декларативний та почасти ідеалістичний 

характер. Фактично була відсутня комплексна діяльність із проактивної 

експансії у світову та європейську медійні світ-системи, створення механізмів 

впливу на громадську думку за кордоном. Переосмислення ролі публічної 

дипломатії та ролі державних стратегічних комунікацій загалом відбулося лише 

в останні роки зі створенням Управління публічної дипломатії МЗС України, 

Міністерства інформаційної політики, а також із виникненням низки державних 

та приватних ініціатив у сфері культурної дипломатії. В даній роботі на основі 

авторського аналізу було вдосконалено розуміння поточних характеристик місця 

України у глобальній медійній світ-системі, віднесення її до країн «напів-

периферії». Крім того, на основі аналізу існуючих практик провідних акторів, а 

також SWOT-аналізу місця України у міжнародних інформаційних відносинах 

розроблено комплекс авторських рекомендацій щодо підвищення ефективності 

процесу входження України до глобальної медійної світ-системи в сучасних 
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умовах, який включає пропозиції для Міністерства закордонних справ України, 

Міністерства оборони України, Мультимедійної платформи іномовлення 

України. Ці пропозиції дозволять оптимізувати інформаційну присутність 

України у світовому медійному просторі та провадити більш 

«експансіоністську» політику у ньому. 

Практичне значення отриманих результатів роботи полягає в можливості 

використання матеріалів, висновків та рекомендацій дослідження при 

формуванні державної інформаційної політики, спрямованої на використання 

медійного потенціалу для формування іміджу держави й сприяння 

зовнішньополітичним акціям, та політики у сфері публічної дипломатії, зокрема, 

у сфері іномовлення. Робота має практичне значення для працівників 

вітчизняних державних інституцій, насамперед МЗС та Міністерства 

інформаційної політики; для недержавних структур, що здійснюють реалізацію 

проектів в інформаційний сфері, спрямованих на протидію інформаційній війні 

та пропаганді з боку РФ; для інших стейкхолдерів, що здійснюють дослідження 

процесів та явищ, що розкриваються в даній роботі, або займаються практичною 

діяльністю у сфері міжнародних комунікацій. Також отримані результати та 

окремі положення дисертаційної роботи можуть бути використані в навчальному 

процесі у закладах вищої освіти при розробці та викладанні навчальних курсів 

для студентів спеціальностей, пов’язаних із міжнародними відносинами, 

суспільними комунікаціями, політичною наукою, а також при розробці 

методичних і навчальних посібників. 

Ключові слова: міжнародні відносини, світова політика, регіональна 

політика, зовнішня політика, глобальні комунікації, засоби масової комунікації, 

зв’язки з громадськістю, вплив на громадську думку. 
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SUMMARY 

Tereshchuk V. I. Development of the global media world-system in the 

conditions of post-bipolarity. — Qualifying scientific work as manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Doctor of Science in Political Science in 

specialty 23.00.04 «Political problems of international systems and global 

development» (052 – Political Science). — Petro Mohyla Black Sea State University, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. — Yuriy Fedkovych Chernivtsi 

National University, Ministry of Education and Science of Ukraine. — Mykolaiv, 

2019. 

In the thesis the thorough study of the peculiarities of the development of the 

global media world-system in the post-bipolar period has been carried out. The place 

of the media sphere in modern international political discourse is described, 

globalization and regionalization as parallel trends of the development of the global 

media system are analysed. The role of the mass media as the instrument of foreign 

policy communication is revealed, the key role of cross-border mass communication 

media as the component of implementing the soft power of actors in international 

relations is shown. Considerable attention is paid to the study of Ukraine’s place in the 

global media system, and to the features of the evolution of the international vector of 

state information policy. 

The scientific novelty of the obtained results is that this research is one of the 

first in the national science, in which on the basis of attracting and analysing a wide 

range of sources and scientific literature, the key theoretical and applied issues of 

functioning of the global media world-system as an important factor of the 

development of the system of international relations are comprehensively clarified and 

systematized. 

In particular, the author’s scientific interpretation of the terms “media world-

system”, “global media world-system” and “regional media world-system” was 

proposed for the first time. The basis of these definitions is the combination of 

traditional views on “media system” entity and the world-system approach. Also, in 

the dissertation, the formation of the conceptual field of the foreign policy 
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communicative sphere has been improved, in particular, it has been proved that public 

diplomacy is a form of foreign policy PR, and the use of the term “social diplomacy” 

is inappropriate in view of the distortion of the essence of the phenomenon being 

observed. 

It is proved that the global media system is the driver of changes in the balance 

of power within system of international relations, in view of rising equilibrium of 

balance of power from the standpoint of less developed countries’ interests thanks to 

the growth of the pluralism of the media system itself in the post-bipolar period, 

increasing of the potential of certain regional media systems as a result of regional 

cooperation in the media sphere, the blurring of state informational sovereignty under 

the influence of cross-border communication media, examples of effective use by some 

states of its potential in international mass communications in order to strengthen its 

position on the international scene. It has been shown that in the bipolar period the 

issues of international communication and in general of the informational dimension 

of human development have been reflected in the political discourse both of the UN 

and UNESCO, and in the post-bipolar world this direction was intensified due to the 

awareness that the development of communications and ICT is an element of 

international security, taking into consideration the key role of access to information 

and knowledge as the foundation for sustainable development, as well as threats that 

involve the use of state and non-state actors in international relations of ICT and mass 

communications, particularly as a means of destabilizing international and regional 

security systems. The dissertation also improves the understanding of the role of 

individual actors in international information relations, in particular: it is confirmed 

that states with the appropriate media potential can significantly influence the nature 

of processes within the global and / or regional media system, it has been shown that 

despite the important role of regional institutions in the development of the media 

sphere of the regions, their influence as an integrative factor is clearly limited by the 

availability and capacity of regional political and cultural gravity. 

It is shown that the formation of the global media world-system is directly 

related to two parallel trends in the development of the international system, namely 
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globalization and regionalization. The first trend is largely due to the emergence of 

global mass communication media, which, in fact, allowed to talk about the emergence 

of the global media system. The second trend is related to the expressive processes of 

political and cultural gravitation at the macro-regions, which has a significant impact 

on the development of the media sector. On the basis of author’s framework for the 

first time in the national science system analysis of all regional media systems was 

carried out, their specific features, the place of these systems in international 

information relations, in particular as the object of leading actors’ international 

broadcasting were shown, and it was revealed that today the European, Arabic and 

Latin American regional media world-systems are definitely formed. The first one 

being attributed to the “centre”, the Arabic to the “semi-periphery”, and the Latin-

American rather to the “periphery” of the global media the world-system; the key 

factors ensuring the integrity of these systems are political or cultural (in particular, 

linguistic and religious) unity. 

It is proved that in the post-bipolar world mass communication plays a critical 

role in foreign policy, and it is thanks to the cross-border mass communication media 

that made a full-fledged realization of activity known as public diplomacy possible. 

This activity aims to shape public opinion abroad in order to promote national interests, 

and cross-border mass media is a key tool for this. Also in the dissertation the 

theoretical positions were improved concerning leading role of Foreign Service in 

coordination and implementation of strategic communications abroad, including use of 

mass media, while the modelling of the implementation of the media component of 

public diplomacy policy, based on the leading experience of the United States, 

demonstrated that, besides the foreign policy department, an important role is played 

by international broadcasting as a media tool for supporting the state’s activities on the 

international arena, and interacting with the elements of external environment, namely 

national and foreign mass media. It was revealed that significant influence on the 

content and form of conducting diplomatic activity was made by the dissemination of 

the Internet as a new cross-border communication media, which created a technological 

basis for direct dialogical interaction with target foreign audiences and brought public 
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diplomacy to a new orbit. It is proved that the role of the global media system in the 

foreign policy strategies of the world leading countries is determined by the fact that 

this system has become an environment in which both the “public” part of diplomatic 

practice is implemented directly and “auxiliary work” for supporting foreign policy 

activities, including promotion of required agenda and influence on public opinion 

abroad. Countries that implement the pro-active policy of expansion into the global 

media world-system can be considered the countries of the “centre” of this system. 

It is proved that the international vector of Ukraine’s information policy during 

all years of independence had neither systemic nor realistic character. In particular, the 

capacity of international broadcasting was completely ignored; the potential of the 

public diplomacy, including media and cultural diplomacy, was unclaimed, and 

strategies for forming the international image of the state were declarative and partly 

idealistic in nature. In fact, there was no comprehensive activity on proactive expansion 

in the global and European media world-systems, creation of mechanisms of influence 

on public opinion abroad. In general, redefining the role of public diplomacy and the 

role of state strategic communications has only taken place in recent years with the 

creation of the Public Diplomacy Department of the Ministry of Foreign Affairs of 

Ukraine, the Ministry of Information Policy, as well as the emergence of a number of 

public and private initiatives in the field of cultural diplomacy. In this dissertation on 

the basis of author’s analysis the understanding of the current characteristics of 

Ukraine’s place in the global media world-system, its classification as “semi-

periphery” country has been improved. In addition, based on the analysis of existing 

practices of leading actors and SWOT-analysis of Ukraine’s place in international 

information relations, a set of author’s recommendations for increasing the 

effectiveness of the process of Ukraine’s entry into the global media world-system 

under current conditions has been developed, which includes proposals for the Ministry 

of Foreign Affairs of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the International 

Broadcasting Multimedia Platform of Ukraine. These proposals will help to optimize 

Ukraine’s informational presence in the world’s media area and to pursue a more 

“expansionist” policy in it. 
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The practical significance of the results of this dissertation is the possibility of 

using the materials, conclusions and recommendations of the research in definition of 

a state information policy aimed at using the media potential for state image forming 

and promotion of foreign policy actions, and of policies in the field of public 

diplomacy, in particular, in the field of international broadcasting. The work is of 

practical importance for employees of domestic state institutions, primarily the 

Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Information Policy; for non-state 

structures that carry out projects in the information sphere aimed at counteracting 

Russian information warfare and propaganda; for other stakeholders who carry out 

research on the processes and phenomena disclosed in this paper or are engaged in 

practical activities in the field of international communications. Also, the obtained 

results and certain provisions of the dissertation can be used in the educational process 

in higher education institutions in the development of courses for students of specialties 

related to international relations, public communications, political science, as well as 

the development of textbooks and recourse books. 

Key words: international relations, world politics, regional politics, foreign 

policy, global communications, mass communication media, public relations, 

influence on public opinion. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Інформаційний вибух, зумовлений стрімким 

технологічним розвитком людства, став тим фактором, який зумовив радикальні 

зміни у всіх сферах життя. Широке впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій, охоплення новітніми транскордонними засобами масової 

комунікації практично всіх країн світу дає підстави говорити про утворення і 

розвиток глобального інформаційного суспільства, а також про формування 

світового інформаційного простору, який складає його основу. 

Ці процеси значною мірою обмовили як формування глобальної 

міжнародної системи, так і характер її розвитку. Можна виокремити два виміри 

цих тенденцій в умовах постбіполярного світу. По-перше, відбулися зміни в 

системі (тут і далі виділено автором) міжнародних відносин: впливовість 

транскордонних медій, зокрема, їхня здатність впливати на ухвалення 

політичних рішень та встановлювати порядок денний світової та регіональної 

політики дозволяє вважати їх дедалі важливішим інструментом реалізації 

зовнішньої політики та забезпечення підтримки національних інтересів на 

міжнародній арені. Крім того, інформаційна та, зокрема, медійна сфера стала 

предметом уваги та кооперації як на державному, так і на недержавному рівнях. 

Як наслідок, з’явилися регіональні інституції, покликані забезпечувати синергію 

у розвитку регіональних медійних систем і в адвокації інтересів країн регіону у 

міжнародних інформаційних відносинах, та глобальні інституції, покликані 

створювати підґрунтя для глобальної кооперації в медійній сфері. Це дозволяє 

говорити про інституціональний вимір функціонування глобальної медійної 

світ-системи. Окремо в цьому контексті слід згадати, що ця система впиває на 

баланс сил на міжнародній арені: вправне використання медійного потенціалу 

може посилювати і навіть до певної міри замінювати традиційні чинники, що 

визначають «силу» актора та його положення на світовій арені. 

По-друге, мають місце зміни самої системи міжнародних відносин. 

Вагома (якщо не вирішальна) роль розвитку інформаційної сфери у забезпеченні 
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сталого розвитку як окремих країн та регіонів, так і світу в цілому стали 

предметом регулятивної діяльності різних міжнародних міждержавних структур, 

у т.ч. найвищого рівня, включаючи ООН. Як наслідок, як окрема специфічна 

галузь викристалізувалося міжнародне інформаційне право, і можна впевнено 

говорити про наявність узгодженої стратегії міжнародного співробітництва в 

галузі інформації і комунікації. Це дозволяє констатувати наявність політичного 

та нормативного вимірів функціонування глобальної медійної світ-системи. 

Крім того, має місце переформатування конфліктного потенціалу, оскільки 

транскордонні ЗМК створюють технологічну основу для ведення інформаційних 

та гібридних війн з втручанням в медійний простір інших держав. Це створює 

нові виклики міжнародній безпеці, на які світове співтовариство мусить 

реагувати і шукати спільні відповіді. 

Вищесказане дозволяє впевнено констатувати, що медійна світ-система 

стала критично важливим елементом (підсистемою) глобальної системи міжна-

родних відносин, що здатен відчутно впливати на її існування. Функціонування 

глобальної медіа-системи детермінується політичними інтересами акторів 

міжнародних відносин та, відповідно, є як ареною боротьби, так і сферою, в якій 

відбувається активна різнорівнева співпраця. 

Вітчизняні наукові дослідження у царині глобальних комунікацій 

охоплюють широкий спектр проблем, однак низка питань, зокрема, особливості 

функціонування регіональних медіа-систем, ще не мають належного висвітлення 

в українській академічній літературі. Крім того, події останніх років вимагають 

поглиблення аналізу місця України в сучасній глобальній медійній світ-системі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили і є складовою 

частиною комплексних досліджень в межах наукової теми «Глобальні та 

регіональні проблеми міжнародних відносин: історія та сучасність» (державний 

реєстраційний номер 0114U005542). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є системне 

дослідження глобальної медійної світ-системи як детермінанти геополітичної 

динаміки постбіполярного світу, що впливає на зовнішньополітичні практики 

провідних акторів міжнародних відносин, створює середовище для реалізації 

м’якої сили, слугує драйвером регіональних інтеграційних процесів. При цьому 

окрема увага звертається на аналіз місця України у цій системі. 

Для досягнення мети у дисертаційній роботі передбачається вирішення 

таких дослідницьких завдань: 

– проаналізувати й систематизувати основні теоретико-концептуальні 

підходи до вивчення функціонування світової медійної світ-системи та 

взаємозв’язку між нею та політичними проблемами регіонального й глобального 

розвитку; 

– виявити політичні детермінанти у становленні та розвитку глобальної 

медійної системи; 

– розкрити особливості регіоналізації як виразного тренду розвитку 

глобальної медійної системи; 

– відстежити і структурувати на компаративному рівні особливості 

розвитку регіональних медійних систем, виявити їхнє місце в глобальній 

системі, зокрема, як об’єктів міжнародного мовлення; 

– дослідити особливості трансформації дипломатичної діяльності під 

впливом ЗМК; 

– визначити і обґрунтувати роль глобальної медійної системи у 

зовнішньополітичних стратегіях провідних країн світу; 

– охарактеризувати міжнародний вектор інформаційної політики України, 

зокрема, її зовнішньополітичний компонент; 

– проаналізувати місце України у світовому інформаційному просторі; 

– на підставі теоретичних підходів і найбільш успішних світових практик 

розробити рекомендації щодо посилення присутності України в глобальній 

медіа-системі. 

Об’єкт дослідження — глобальна медійна світ-система. 
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Предмет дослідження — політичний вимір розвитку глобальної медійної 

світ-системи в умовах постбіполярного світу. 

Хронологічні межі дослідження визначаються його предметом і 

включають період від межі 1980–1990-х років і дотепер. Акцент на цій нижній 

межі обумовлений двома факторами. По-перше, кінець 1980-х років — початок 

1990-х ознаменувався розпадом соціалістичного табору і Радянського Союзу як 

його осердя. Це призвело, зокрема, до завершення Холодної війни, що само по 

собі здійснило відчутний вплив на глобальну та європейську медійні системи: 

зникла контрольована СРСР східноєвропейська медійна система, а країни ЦСЄ 

інтегрувалися у медіа-систему Західної Європи, зробивши її панєвропейською; 

зникла потреба у пропагандистському іномовленні на СРСР та країни ЦСЄ, що 

призвело до суттєво перегляду цілей та задач служб міжнародного мовлення 

провідних акторів. По-друге, виникнення в цей період глобального цілодобового 

новинного телеканалу CNN продемонструвало приголомшливі можливості 

впливу телебачення на перебіг міжнародних політичних подій, а поява і стрімкий 

розвиток «Всесвітнього павутиння» поступово призвели до докорінних змін у 

медіа-ландшафті на всі рівнях — національному, регіональному та глобальному. 

Водночас до уваги бралися події біполярного періоду та, в окремих випадках, 

міжвоєнного часу, оскільки це дозволило одержати цілісне уявлення про витоки 

створення та динаміку розвитку як глобальної, так і регіональних медійних 

систем. 

Методологія і методи дослідження. Методологічну основу дослідження 

склало поєднання наукових підходів та принципів, які дали змогу комплексно і 

всебічно дослідити проблему розвитку глобальної медійної світ-системи в 

постбіполярний період. До групи загальних методів, застосованих при написанні 

даного дослідження, слід віднести системний та структурно-функціональні 

методи, які дали можливість глибоко проаналізувати таке комплексне, 

багатовимірне та динамічне явище як глобальна медійна система; метод 

сходження від абстрактного до конкретного дозволив перейти від загальних 

проблем функціонування глобальної медійної світ-системи до виявлення 
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конкретних проявів взаємного впливу цієї системи та постбіполярної системи 

міжнародних відносин; історичний метод дозволив вивчити ретроспективу 

становлення глобальної та регіональних медіа-систем. До групи використаних 

загальнологічних методів входять аналіз та синтез, індукція та дедукція, 

абстрагування, узагальнення. Серед емпіричних методів, зокрема, були 

використані ситуаційний аналіз, компаративний аналіз, термінологічний аналіз, 

аналіз документів, контент-аналіз, SWOT-аналіз. 

Досягнення мети дослідження потребувало залучення потенціалу систем-

ного підходу, який створив підґрунтя для вивчення глобальної медіа-системи з 

точки зору її структури, внутрішніх зв’язків, властивостей ієрархічності, 

адаптивності, інтегративності. Світ-системний підхід виявився плідним при 

аналізі досліджуваної системи як світ-системи з країнами «центру», «периферії» 

та «напівпериферії». Як важливий методологічний ресурс в роботі були 

використані концепти «національного інтересу», «м’якої сили» та «балансу сил», 

які дозволили пояснити роль медійного чинника в сучасних міжнародних 

відносинах та зовнішньополітичних стратегіях. 

Все це в комплексі дозволило сформувати авторське поле дослідження, в 

рамках якого поєднано творчий підхід із суворим дотриманням принципів 

повноти, вірогідності, систематичності та верифікованості як базових засад 

наукового пошуку. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дослідження є одним із 

перших у вітчизняній науці, в якому на основі залучення й аналізу широкого кола 

джерел та наукової літератури комплексно розкрито і систематизовано ключові 

теоретичні та прикладні питання функціонування глобальної медійної світ-

системи як вагомого фактору розвитку системи міжнародних відносин.  

При розв’язанні поставлених завдань у дисертації 

вперше: 

– запропоновано авторське наукове трактування термінів «медійна світ-

система», «глобальна медійна світ-система» та «регіональна медійна світ-

система»; 
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– доведено, що глобальна медіа-система є драйвером змін балансу сил у 

системі міжнародних відносин; 

– проведено аналіз на основі авторської методики всіх регіональних 

медійних систем, показано їхні специфічні особливості та фактори, що 

забезпечують інтегральність цих систем, місце цих систем у міжнародних 

інформаційних відносинах, зокрема, як об’єкту іномовлення провідних акторів; 

– на основі аналізу існуючих практик провідних акторів, а також SWOT-

аналізу місця України у міжнародних інформаційних відносинах розроблено 

комплекс авторських рекомендацій щодо підвищення ефективності процесу 

входження України до глобальної медійної світ-системи в сучасних умовах. 

удосконалено: 

– формування понятійного поля зовнішньополітичної комунікативної 

сфери, зокрема, доведено, що публічна дипломатія є формою зовнішньополі-

тичних PR, а використання терміну «громадська дипломатія» є недоцільним з 

огляду на спотворення суті позначуваного явища; 

– розуміння ролі окремих акторів у міжнародних інформаційних відно-

синах, а саме: підтверджено, що держави, які володіють відповідним медійним 

потенціалом, здатні відчутно впливати на характер процесів в рамках глобальної 

та/або регіональної медійної системи; показано, що попри вагому роль 

регіональних інституцій у розвитку медійної сфери відповідних регіонів їхній 

вплив як інтегруючого фактору чітко обмежується наявністю та потужністю 

регіональної політичної та культурної гравітації; 

– теоретичні положення про провідну роль зовнішньополітичного відом-

ства держави у координуванні та здійсненні стратегічних комунікацій за 

кордоном, у т.ч. з використанням мас-медій; 

– на основі авторського аналізу розуміння поточних характеристик місця 

України у глобальній медійній світ-системі, віднесення її до країн «напівпери-

ферії». 

набули подальшого розвитку: 
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– методологія дослідження сутності та особливостей функціонування 

медіа-систем регіонального та глобального рівнів; 

– твердження, що транскордонні засоби масової комунікації створили 

основу для нових, гібридних форм протиборства держав, з широкими можливо-

стями для потрапляння однієї держави в медійний простір іншої, зробивши 

досить ефемерним поняття національного інформаційного суверенітету; 

– теоретичні положення про роль іномовлення у зовнішньополітичній 

стратегії в сучасних умовах, зокрема, твердження, що транскордонні засоби 

масової комунікації є ключовим каналом реалізації потенціалу м’якої сили; 

– розуміння вагомої ролі Інтернету у дипломатичній практиці як інстру-

менту прямої діалогічної взаємодії з цільовими зарубіжними аудиторіями, 

зокрема, за допомогою створення віртуальних дипломатичних представництв та 

використання політичними лідерами та дипломатами соціальних медій. 

Практичне значення отриманих результатів роботи полягає в 

можливості використання матеріалів, висновків та рекомендацій дослідження 

при формуванні державної інформаційної політики, спрямованої на 

використання медійного потенціалу для формування іміджу держави і сприяння 

зовнішньополітичним акціям, та політики у сфері публічної дипломатії, зокрема, 

у сфері іномовлення. Робота має практичне значення для працівників 

вітчизняних державних інституцій, насамперед МЗС та Міністерства 

інформаційної політики; для недержавних структур, що реалізують проекти в 

інформаційній сфері, спрямовані на протидію інформаційній війні та пропаганді 

з боку РФ; для інших стейкхолдерів, які досліджують процеси та явища, що 

розкриваються в даній роботі, або займаються практичною діяльністю у сфері 

міжнародних комунікацій. 

Також отримані результати та окремі положення дисертаційної роботи 

можуть бути використані у навчальному процесі у закладах вищої освіти при 

розробці та викладанні дисциплін для студентів спеціальностей, пов’язаних із 

міжнародними відносинами, суспільними комунікаціями, політичною наукою, а 

також при розробці методичних і навчальних посібників. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій застосовано авторський підхід до аналізу політичного виміру 

функціонування глобальної медійної світ-системи в постбіполярний період. Крім 

того, дисертація містить отримані автором результати, які забезпечують 

вирішення поставлених у роботі завдань. 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї та положення роботи 

були апробовані на 33 наукових заходах, у тому числі: 

23 міжнародних: 

Міжнародна наукова конференція «Інформаційна безпека держави: теоре-

тичний та практичний виміри» (м. Київ, 27–28 жовтня 2010 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Центрально-східна Європа: двадцять років 

системних трансформацій і геополітичних змін» (м. Рівне, 25 січня 2011 р.); 

Друга міжнародна конференція «Міжнародна інформаційна безпека: сучасні 

концепції і практика» (м. Київ, 18 березня 2011 p.); II Міжнародна науково-

практична конференція «Центрально-східна Європа: двадцять років системних 

трансформацій і геополітичних змін» (м. Рівне, 24 січня 2012 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Особливі риси сучасних цивілізацій світу у 

соціально-політичній організації та культурі» (м. Київ, 7–8 вересня 2012 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна інформація: концеп-

туальні та прикладні виміри» (м. Київ, 19 квітня 2013 р.); II Міжнародна науково-

практична Інтернет-конференція «Інформаційне забезпечення транскордонного 

співробітництва» (м. Луцьк, 14–15 травня 2014 р.); ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, 

економіка, право, суспільство» (м. Львів, 15 травня 2015 р.); Міжнародна нау-

ково-практична конференція «Геостратегічні пріоритети України в політичній, 

економічній, правовій та інформаційній сферах» (м. Київ, 15 жовтня 2015 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку суспільних 

наук у XXI столітті» (м. Одеса, 8–9 квітня 2016 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Пріоритети розвитку суспільних наук у XXI столітті» 

(м. Дніпро, 5–6 вересня 2016 р.); Medzinárodná vedecko-praktická konferencia 
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«Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociálne, psychologické a politické 

aspekty» (Sládkovičovo, Slovak Republic, 28–29 októbra 2016); Міжнародна нау-

ково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 27 жовтня 2016 р.); ІV міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні питання освіти і науки» (м. Харків, 

10–11 листопада 2016 р.); Третя міжнародна наукова конференція «Міжнародна 

інформаційна і кібербезпека: сучасні виклики і загрози» (м. Київ, 7 грудня 2016 

р.); Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Трансформаційні 

процеси у сучасних міжнародних відносинах: політичні, безпекові і комуніка-

тивні аспекти» (м. Київ, 14 квітня 2017 р.); Міжнародна науково-теоретична 

конференція «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, 

правовій та інформаційній сферах» (м. Київ, 19 жовтня 2017 р.); Друга міжна-

родна наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи співпраці» 

(присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних відносин) (м. Київ, 23 

листопада 2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука 

у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку» (м. Остріг, 1 

грудня 2017 р.); Міжнародна наукова інтернет-конференція «Міжнародна інфор-

мація у системі міжнародних відносин: концептуальні та практичні аспекти» (м. 

Київ, 1 червня 2018 р.); II Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і 

наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку» (м. 

Остріг, 8 червня 2018 р.); XII Міжнародна науково-практична конференція 

«Ольвійський форум – 2018: стратегії країн Причорноморського регіону в геопо-

літичному просторі» (м. Миколаїв, 7–10 червня 2018 р.); Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Сучасні політичні процеси: глобальний та 

національний виміри» (м. Одеса, 28 вересня 2018 р.); 

10 всеукраїнських: 

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми інформаційної без-

пеки держави» (м. Київ, 20 березня 2009 р.); Науково-практична конференція 

молодих учених «Актуальні проблеми сучасної наукової думки» (м. Київ, 14 
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листопада 2014 р.); Міжвідомча наукова конференція «США у сучасних міжна-

родних трансформаціях: концептуальний і прикладний виміри» (м. Київ, 20 

березня 2015 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікація і 

дискомунікація в умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства» (м. 

Чернівці, 24 квітня 2015 р.); Науково-практична конференція молодих учених 

«Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України» (м. Київ, 

21 жовтня 2015 р.); Науково-методична конференція «Європейські студії в 

університетах України» (м. Київ, 22 квітня 2016 р.); Всеукраїнська науково-

практична конференція «Імплементація в Україні європейського досвіду інфор-

маційно-комунікаційного забезпечення органів місцевої влади та самовряду-

вання» (м. Луцьк, 20 травня 2016 р.); Міжвідомча наукова конференція «CША i 

Європа в сучасних трендах міжнародної безпеки: концептуальні та прикладні 

аспекти» (м. Київ, 2 червня 2016 р.); Науково-практична конференція молодих 

учених «Українські перспективи у світовому розвитку» (м. Київ, 4 листопада 

2016 р.); Науково-практична конференція молодих учених «Наукові тренди 

сучасності» (м. Київ, 26 жовтня 2017 р.). 

Публікації. Теоретичний та фактичний матеріал дисертації знайшов відо-

браження у публікаціях автора, зокрема в індивідуальній монографії «Політичні 

проблеми розвитку глобальної медійної системи в постбіполярний період», та 41 

науковій праці — статтях, матеріалах та тезах наукових конференцій, частинах 

колективної монографії. З них 17 статей у наукових фахових виданнях України 

(у т.ч. 5 статей у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus International), 5 статей у зарубіжних виданнях, 2 підрозділи у 

колективній монографії, 17 тез конференцій). 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 

які об’єднують 14 підрозділів, висновків, додатків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації — 438 сторінок, в тому числі основний текст 

— 338 сторінок, список використаних джерел складається з 615 найменувань і 

займає 60 сторінок, додатки займають 19 сторінок. Робота містить 11 рисунків та 

7 таблиць. 



 32 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ГЛОБАЛЬНОЇ МЕДІЙНОЇ СВІТ-СИСТЕМИ 

1.1. Понятійні та концептуально-теоретичні засади дослідження 

Науковою проблемою, яка розглядається, є політичні аспекти становлення 

і розвитку глобальної медійної світ-системи в умовах постбіполярності. 

Відповідно, центральним поняттям даної роботи є «медійна система». 

Попри досить активне вживання цього терміну в різних академічних та 

публіцистичних джерелах, втім, спроб чіткого його визначення наразі небагато. 

У самому загальному виді під медіа-системою розуміється «набір медійних 

інституцій та практик, які трактуються як такі, що взаємодіють між собою та 

впливають один на одного» [407]. Британський дослідник Дж. Нарді визначив, 

що «медіа-система складається з усіх засобів масової інформації, організованих 

або діючих в рамках певної соціально-політичної системи (як правило, 

держави)» [411, с.5]. Більш широко це поняття тлумачиться як «сукупність 

організаційних правил, норм і регулювань у сфері засобів масової комунікації, 

група інституцій, які здійснюють безперервне інформування суспільства про 

поточні події та їх інтерпретацію, а також будь-які дотичні суспільні, правові та 

організаційні обставини» [533]. Цей підхід ліг в основу нашого дослідження, з 

акцентом на зовнішньополітичних та пов’язаних з ними соціокультурних 

«обставинах», що визначали й визначають розвиток світу та окремих регіонів у 

біполярний та постбіполярний періоди. 

Традиційно медійні системи аналізуються на національному рівні, адже 

саме на ньому здійснюється законодавче унормування їхнього функціонування, 

створюються спеціальні інституції контролю за медіа-простором країни тощо, і 

можна чітко говорити про характер цієї системи — наприклад, беручі до увагу 

підхід Ф. Сіберта, Т. Пітерсона та В. Шрамма, які у свій праці «Чотири теорії 

преси» (1956 р.) запропонували розрізняти такі моделі медіа-систем, як 

авторитарна, лібертаріанська, радянська тоталітарна та соціальної 



 33 

відповідальності (див. [207]), або підхід Д. Галліна й П. Манчіні, які у праці 

«Сучасні медіасистеми» (2004 р.), виділили три моделі медіа-систем 

демократичних країн Західної Європи і Північної Америки — модель 

поляризованого плюралізму (середземноморську), модель демократичного 

корпоративізму (північно/центрально-європейську) та ліберальну модель 

(Північноатлантичну) (див. [21]). 

Тим не менш, на нашу думку, можна впевнено говорити про більш чи 

менш виразне існування низки регіональних медійних систем (європейської, 

латиноамериканської, арабської тощо), які мають інституціональний вимір 

(наявність панрегіональних медійних організацій, включаючи професійні 

альянси, агентства новин та ЗМІ), нормативний вимір (наявність міжнародних 

документів різного характеру, що детермінують принципи регіональної 

співпраці у медійній сфері), політичний вимір (особливості розвитку медійної 

системи значною мірою детермінуються характером політичних відносин у 

регіоні, зокрема, процесами політичної інтеграції), та соціокультурний вимір 

(формування регіональних медійних систем не в останню чергу ґрунтується на 

культурній, релігійній чи мовній єдності). 

Також не викликає сумнівів існування глобальної медійної системи, з 

огляду на чітко виражені інституціональний вимір (наявність глобальних 

міжнародних організацій, що опікуються різними аспектами глобальних 

медійних комунікацій, у т.ч. ЮНЕСКО, МТС; світових професійних медійних 

спілок; глобальних ЗМІ), нормативний вимір (наявність міжнародних 

документів — декларацій, резолюцій, конвенцій, договорів тощо, що визначають 

певні імперативи розвитку медійної сфери, засади міждержавної співпраці 

тощо), та політичний вимір (фактичний розвиток глобальної медійної системи 

значною мірою визначався й визначається політичними інтересами окремих 

акторів міжнародних відносин, насамперед наддержав). Водночас 

«глобальність» цієї системи не означає автоматично, що вона охоплює весь світ, 

адже частина країн світу все ще лишається слабко інтегрованою в неї, 

насамперед в силу своєї технологічної відсталості. 
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Однак, якщо наведене вище визначення медіа-системи є цілком достатнім 

на національному рівні, то на загальносвітовому (глобальному) та регіональному 

рівнях його недостатньо з огляду на такі міркування. По-перше, організаційні 

правила, норми і регулювання в сфері ЗМК відчутно різняться в різних країнах 

світу і не можуть бути зведені до «спільного знаменника». По-друге, якщо 

функціонування національної медіа-системи чітко детермінується пануючою в 

державі політичною системою, а її розвиток визначається головно конкуренцією 

між ЗМІ (в демократичних державах) чи політико-ідеологічними факторами (в 

недемократичних державах), то розвиток транснаціональних медіа-систем 

залежить від спільних зусиль групи зацікавлених акторів, а також (для 

регіональних і субрегіональних систем) від специфічних інтегративних факторів 

(наявності спільної мови та культури, потужності процесів регіональної 

політичної інтеграції, прагнення медійної індустрії до кооперації тощо). По-

третє, на національному рівні держава виступає єдиним повноважним 

регулятором медійної сфери, який унормовує обов’язкові для всіх «правила гри» 

і здатен карати порушників цих правил; натомість логіка функціонування і 

розвитку транскордонних медіа-систем ґрунтується насамперед на процесах 

глобалізації комунікацій, за якої жоден актор міжнародних відносин не здатен 

виступати єдиним регулятором такої транскордонної системи, а регулятивна 

діяльність міжурядових глобальних/регіональних інституцій носить переважно 

рекомендаційний характер і не є однозначно зобов’язуючою (фактично єдиним 

винятком є Європейський Союз), і попри наявність міжнародного 

інформаційного права, скільки-небудь дієвого механізму покарання порушників 

його норм не існує. 

Крім того, на відміну від медіа-ландшафту окремої країни, 

транснаціональні медійні системи можуть бути досить неоднорідними 

насамперед за характером політичних режимів та рівнем економічного (а відтак 

і технологічного) розвитку держав, що входять у неї. Одним із наслідком цього 

є наявність дисбалансу інформаційних потоків у системі, колі одні держави є 

виразними «донорами» медійного контенту, а інші — переважно (чи навіть 
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лише) його акцепторами, що дозволяє говорити про наявність ієрархічності в 

рамках міжнародних чи регіональних інформаційних відносин. 

Зазначені обставини обумовили застосування потенціалу світ-системного 

підходу для аналізу глобальної та регіональних медіа-систем. Ключовим 

поняттям цього підходу є світ-система, яка трактується як обмежена в просторі і 

часі, цілісна, інтегрована сукупність структурних одиниць — спільнот, в рамках 

якої всі об’єкти і елементи структури пов’язані загальною логікою економічних, 

політичних, і інших взаємозв’язків, утворюючи внутрішній ієрархічний порядок 

[226, с.285]. 

Як зауважив один з авторів світ-системного підходу І. Валлерстайн, «світ-

система — це не світова система, а система, яка є світом і яка може бути, 

найчастіше, розташована в певному регіоні, меншому, аніж вся земна куля» [591, 

с.25]. Це дозволяє в рамках нашого дослідження коректно розглядати глобальну 

медіа-систему як систему, що сама утворює своє середовище і необов’язково 

співпадає з усім світом, та виокремлювати й аналізувати регіональні (і навіть 

субрегіональні) медіа-системи.  

Виходячи з цього, автор пропонує такі дефініції, що лягли в основу нашої 

дисертаційної роботи: 

медійна світ-система — це сукупність взаємодіючих медійних інституцій 

(транснаціональних ЗМІ, агентств новин, міжнародних спеціалізованих 

організацій, що виконують роль асоціацій представників медійної індустрії), а 

також певних організаційних норм і регулювань в медійній сфері, що 

характеризується пріоритетністю внутрішніх інформаційних потоків, наявністю 

процесів кооперації в медійній сфері як на урядовому, так і на неурядовому 

рівнях, інтегральність якої детермінується політичними, географічними чи 

культурними факторами. 

глобальна медійна світ-система — це сукупність взаємодіючих медійних 

інституцій (глобальних ЗМІ, агентств новин, міжнародних організацій, що 

опікуються різними аспектами сфери міжнародної інформації та комунікації, 

спеціалізованих організацій, що виконують роль асоціацій представників 
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медійної індустрії), а також організаційних норм і регулювань в медійній сфері, 

що характеризується наявністю процесів кооперації в медійній сфері як на 

урядовому, так і на неурядовому рівнях, інтегральність якої детермінується 

процесами глобалізації комунікацій, насамперед існуванням глобальних ЗМК, 

регулятивними зусиллями глобальних міжурядових та неурядових організацій, 

проактивною діяльністю в медійній сфері держав — провідних акторів 

міжнародних відносин; 

регіональна медійна світ-система — це сукупність взаємодіючих медійних 

інституцій (транснаціональних та панрегіональних ЗМІ, агентств новин, 

регіональних спеціалізованих організацій, що виконують роль асоціацій 

представників медійної індустрії), а також певних організаційних норм і 

регулювань в медійній сфері, що характеризується територіальною локалізацією, 

пріоритетністю внутрішніх інформаційних потоків, наявністю процесів 

кооперації в медійній сфері як на урядовому, так і на неурядовому рівнях, 

інтегральність якої детермінується політичними, географічними чи культурними 

факторами. 

Одночасний акцент як на глобальній, так і на регіональних медійних світ-

системах пов’язаний з двома паралельними тенденціями розвитку міжнародної 

системи, а саме глобалізацією і регіоналізацією. 

За даними сервісу Google Ngram Viewer, поняття глобалізації стало 

активно вживатися у науковому дискурсі з середини 1980-х років. В політичний 

науці глобалізація зазвичай трактується як інтеграція окремих країн, регіонів або 

навіть окремих осіб у більш широку глобальну систему. Вона характеризується 

посиленням з’єднань та зв’язків між народами і країнами і зростаючим знанням 

про ці взаємодії. Цей процес може стосуватися економічної, політичної, 

соціальної чи культурної інтеграції [427, с.972]. 

В контексті проблематики даної роботи явище глобалізації має такі вагомі 

виміри. По-перше, поява й поширення транскордонних ЗМК спричинили 

радикальне переформатування медіа-ландшафту на національному, 

регіональному та глобальному рівнях, спричинивши появу нових викликів 
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світовій спільноті та, відповідно, утворивши нове поле для міжнародної та 

регіональної співпраці. Іншими словами, поява різних форм співпраці у сфері 

міжнародної інформації та комунікації стала реакцією на нові реалії глобального 

медійного простору.  

По-друге, розвиток медійного простору у постбіполярний період, як 

зауважується у [556, с.1980], є результатом дерегуляції та приватизації 

телерадіомовлення та телекомунікацій, що дало змогу здійснити квантовий 

стрибок у виробництві та розповсюдженні медіа-продуктів через континенти у 

реальному часі. Це дозволяє аналізувати глобальну медійну світ-систему з 

позицій марксистського підходу, згідно з яким глобалізація є пропагандистським 

поняттям, що використовується для «прикрашання» сучасного капіталізму; 

глобалізація є вигідною лише розвиненим країнам і є згубною для нерозвинених, 

і відставання других є умовою розвитку перших [107, с.9]. Застосування цього 

підходу є плідним з огляду на те, що він дозволяє, зокрема, пояснити явище 

дисбалансу інформаційних потоків та медіа-імперіалізму. 

 

Рис. 1.1. Дифузія управління в XXI столітті 

(джерело: [487, с.46]) 

Зазначені процеси можуть бути розглянуті через призму процесів 

розмивання функцій державного управління між центральним урядом та 
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недержавними структурами. Зокрема, Дж. Най у своїй праці «Парадокс 

американської сили: чому єдина в світі супердержава не можете діяти наодинці» 

стверджує, що ключовою тенденцією у XXI столітті буде перехід від 

централізованої влади (модель урядування XX століття) до дифузії управління 

одночасно за декількома напрямами. Ним були представлені можливі напрями 

дифузії діяльності від центрального уряду: вертикально — на інші рівні влади, і 

горизонтально — на ринок і приватних неринкових учасників (так званий третій 

сектор) (див. рис. 1.1). 

Регіоналізація як інший тренд міжнародних відносин пов’язана з 

утворенням регіонів, в основі якої лежить виразна інтенсифікація процесів 

політичної та/або економічної інтеграції. Більш детально міжнародну 

регіоналізацію визначив А. Гольцов — як сукупність процесів 

інтернаціоналізації в політичній, економічній, культурній та інших сферах 

суспільного життя, що призводить до формування міждержавних 

геопросторових утворень, котрі мають певний рівень комплексності. В ідеалі 

регіоналізація має призводити до формування відносно цілісного міжнародного 

регіону [25]. На думку В. Зимогляда, регіоналізація проявляється передусім у 

локалізмі, розширенні кордонів між різними спільнотами, збереженні 

культурних відмінностей, посиленні відчуття виключності, виникненні 

самодостатніх економічних і політичних утворень, зокрема і наддержавного 

характеру [61, с.161]. 

По суті, регіон — це просторова концепція. Він визначається поєднанням 

географічної близькості, щільності взаємодій, спільних інституційних рамок та 

спільних культурних ідентичностей [402, с.280]. В політичній науці 

транскордонні регіони зазвичай іменуються макрорегіонами, які, за визначенням 

Дж. Ная, об’єднують обмежене число держав, пов’язаних географічними 

зв’язками та певним рівнем взаємозалежності [427, с.2244]. 

Аналіз розвиток глобальної та регіональних медіа-систем потребує 

залучення положень неоліберального дискурсу, в рамках якого акцент робиться 

на саморегулючому потенціалу ринку, мінімізації впливу держави, які в 
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результаті неодмінно призводять до процвітання. Такий підхід володіє 

експланаторним потенціалом щодо виявлення ролі комерційного фактору як 

одного з вагомих драйверів розвитку окремих регіональних медіа-систем, на 

противагу часто неефективним політичним зусиллям міждержавної кооперації. 

Держави як ключові актори міжнародних відносин активно 

використовують транскордонні медії для просування своїх національних 

інтересів, зокрема, задля формування сприятливої громадської думки (як у 

короткостроковій перспективі — підтримка поточних чи запланованих 

зовнішньополітичних акцій, так і в довгостроковій перспективі — формування 

стійкого позитивного міжнародного іміджу країни).  

Назагал, під категорією «національний інтерес» доцільно розуміти 

потреби й цінності держави, що мають реалізовуватися на міжнародній арені, та 

метою яких є не тільки повноцінний розвиток держави, а й формування 

державної могутності [120, с.31]. В «Міжнародній енциклопедії політичної 

науки» (2011 р.) національний інтерес розглядається в трьох аспектах. По-перше, 

дослідники міжнародних відносин та зовнішньої політики розглядають 

національний інтерес як інструмент, що пояснює причини тих чи інших кроків 

держави на міжнародній арені. По-друге, національні інтереси розглядаються як 

мова прийняття зовнішньополітичних рішень, або, в більш загальному сенсі, дій 

держави. Через поняття національних інтересів ті, хто ухвалює зовнішньо-

політичні рішення, намагаються визначити, що має бути цілями зовнішньої 

політики. Таким чином, національний інтерес формує практичну основу для дій 

держави у міжнародній політиці. Це додає нормативного виміру цьому концепту, 

в тому сенсі, що особи, які приймають рішення, назагал, виходять з того, що вони 

зобов’язані діяти в національних інтересах. По-третє, національні інтереси 

виконують виразну функцію легітимації, адже вони є потужним інструментом 

риторики, що використовується при зверненні до аудиторії із закликом 

підтримати політику держави. Іншими словами, в цьому сенсі національні 

інтереси слугують створенню суспільної злагоди та підтримці зовнішньої 

політики та дій держави [427, с.1650–1651]. 
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У західних академічних колах сформувалось дві парадигми щодо практики 

використання поняття «національний інтерес» — політичного реалізму та 

ліберально-ідеалістична. Між представниками «реалістичного» напряму, 

засновником якого був Г. Морґентау, та представниками «ідеалістичного» 

напряму, представником якого був В. Вільсон, відбувалися широкі дискусії щодо 

визначення сутності національного інтересу. Так, у теорії реалістичної 

парадигми національний інтерес виступає продуктом складних взаємозв’язків 

діючих суб’єктів міжнародних відносин і ґрунтується на концепції інтересу, що 

сформульована у поняттях сили. Натомість прихильники ліберально-

ідеалістичної парадигми стверджують, що в основі національних інтересів 

лежать моральні норми і глобальні проблеми сучасності [128]. Обидва підходи 

мають відчутний як дескриптивний, так і інтерпретативний потенціал щодо 

процесів впливу держави на глобальну та регіональні медійні світ-системи. 

Реалізм з його акцентом на ключовій ролі держави в міжнародних відносинах та 

силі як інструменту заперечення безпеки держави дає змогу показати, що 

ефективне використання медійного потенціалу є важливим інструментом 

реалізації національних інтересів, а глобалізація комунікацій відчутно обмежує 

інформаційний суверенітет і створює нові виклики національній безпеці. 

Ліберально-ідеалістична парадигма уможливлює розуміння необхідності 

об’єднання зусиль державних і недержавних акторів міжнародних відносин 

задля вирішення проблем міжнародної інформації та комунікації, та ролі 

міжнародного інформаційного права як нормативного підґрунтя функціонування 

глобальної медійної світ-системи. Крім того, важливим концептуальним 

ресурсом в нашому дослідженні є положення політичного неореалізму, який 

робить акцент на міжнародних структурах. 

Включення ЗМК як інструментів ведення зовнішньополітичної активності 

призвело до відчутних змін у формах міждержавних інтеракцій. Загалом, 

необхідність у міждержавній взаємодії існує стільки скільки існують самі 

держави. Необхідність встановлювати та підтримувати контакти із іншими 

державами, союзами держав, пізніше — з міжнародними організаціями та 
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іншими суб’єктами міжнародних відносин призвело до появи окремої сфери 

діяльності — зовнішньої політики, та дипломатії як основного інструменту її 

реалізації. 

Традиційне тлумачення дипломатії полягає у тому, що це є здійснення 

відносин між суверенними державами за посередництвом офіційних 

представників всередині країни чи за кордоном [306, с.69]; здійснення 

міжнародних відносин шляхом переговорів; сукупність засобів, що їх 

використовують посли й посланники з метою забезпечення переговорного 

процесу [31, с.7], один із способів реалізації зовнішньої політики держави, 

здійснюється у формі офіційної діяльності глав держав, урядів, органів зовнішніх 

зносин держави й безпосередньо дипломатів [145, с.80]. Таке бачення дипломатії 

хоч й не втратило своєї актуальності, тим не менш в сучасних умовах є занадто 

вузьким і не відображає всього спектру форм і методів здійснення 

зовнішньополітичної діяльності. Більш широке трактування запропонував 

британський фахівець Р. Барстон. Він стверджував, що дипломатія пов’язана з 

управлінням відносинами між державами та між державами й іншими акторами. 

З позиції держави, дипломатія пов’язана із задачами консультування, 

формування та реалізації зовнішньої політики [302, с.1]. 

Метою зовнішньої політики традиційно визначають захист державних 

інтересів країни, сприяння її міжнародним зв’язкам та ефективній участі у 

світовій політиці [145, с.213]. Початково дипломатія являла собою досить 

закриту діяльність, спрямовану на закулісне вирішення тих чи інших 

зовнішньополітичних задач. Із розвитком суспільних відносин та завдяки появі 

масових комунікацій почала зростати роль громадської думки, а відтак вплив на 

неї став однією із задач зовнішньої політики, підпорядкованої, тим не менш, 

окресленим вище цілям. Як зауважив у 1983 році тодішній посол США у ФРН, 

уродженець України А. Ф. Бернс, «Досягнення… істинного порозуміння між 

будь-якими двома урядами істотно залежить від того, якими є відносини між 

народами, а не від міністрів закордонних справ і послів» [555]. Як наслідок, 

зазнала певних змін сама дипломатична діяльність. Одним із напрямів 
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трансформації стало розширення кола цільових аудиторій, з якими в рамках 

реалізації зовнішньополітичної стратегії встановлюються прямі контакти — до 

нього увійшли безпосередньо населення інших країн, громадські організації, 

освітні заклади тощо. Іншими словами, актуалізувалася потреба у застосуванні у 

зовнішньополітичній практиці технологій паблік рілейшнз. 

На сьогоднішній день до понятійно-категоріального апарату політичної 

науки, теорії міжнародних відносин та зовнішньої політики увійшла ціла низка 

термінів, пов’язаних із комунікативним виміром діяльності держави на світовій 

арені. Це і власне PR, і національний брендинг, і такі специфічні поняття, як 

публічна дипломатія, культурна дипломатія, віртуальна дипломатія тощо. Тим 

не менш, доводиться констатувати відсутність чіткого розуміння сутності цих 

понять та їх співвідношення. Це пояснюється низкою факторів. По-перше, 

частина понять самі по собі не мають однозначного трактування. По-друге, поява 

цих понять у політичному, зокрема, зовнішньополітичному дискурсі відбувалася 

у формі їх використання у різного роду програмних документах та публічних 

заявах політиків, нерідко з різним семантичним навантаженням, і лише пізніше 

вони стали об’єктом уваги з боку академічних дослідників. 

Діяльність держави із організації взаємодії з цільовими аудиторіями 

можна розглядати через призму практик, які традиційно позначаються як зв’язки 

громадськістю. Розуміння сутності, змісту, задач та функцій зв’язків з 

громадськістю («паблік рілейшнз», PR) є досить неоднозначним, незважаючи на 

більш як столітній період їх існування та розвитку як окремої, специфічної сфери 

діяльності. На нашу думку, можна виокремити три причини цього. По-перше, це 

достатньо висока складність і різнонаправленість PR-діяльності в сучасних 

умовах, що робить досить складною задачу створення повноцінного 

операціонального визначення. Складність однозначного визначення сутності 

паблік рілейшнз може бути проілюстрована працею американського дослідника 

Р. Харлоу «Побудова визначення зв’язків з громадськістю» (1976 р.), в якій він 

проаналізував 472 різних визначення та думки 65 практиків (див. [421, с.200]). 

По-друге, це досить поширене, зокрема, і в Україні розуміння його як практики 
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формування й підтримки позитивного іміджу певного об’єкта (організації, 

людини тощо) — приміром, в Оксфордському тлумачному словнику англійської 

мови PR тлумачиться як професійна підтримка сприятливого публічного іміджу 

компанії чи іншої організації, або відомої людини [346]). Це спричинило 

неоднозначне і навіть негативне ставлення до PR-діяльності. По-третє, будучи, 

так чи інакше, інструментом впливу на громадську думку, PR частиною 

дослідників розглядається як маніпулятивна технологія, споріднена з 

пропагандою і т.п. комунікативним інструментарієм. В «Енциклопедії паблік 

рілейшнз» (2005 р.) цей підхід описаний так: «На думку деяких, зв’язки з 

громадськістю можна визначити як мистецтво таємного маніпулювання 

громадською думкою, маніпуляції думкою споживачів і політиків. Вони 

розглядаються як «крутіння» правдою в егоїстичних інтересах певної організації, 

того хто просуває певне питання, окремої особи чи точки зору» [369, с.679]. 

Останнє, на нашу думку, стало однією з причин уникнення використання цього 

терміну у дипломатичній практиці. 

Проведений автором аналіз широкого спектру підходів до розуміння 

сутності PR (див. [238]) дав підстави для трактування паблік рілейшнз як 

стратегічних комунікацій, реалізовуваних певним суб’єктом (державою, 

організацією, окремою особою) з метою формування прихильної до себе 

громадської думки (сформульовано автором). Таке бачення створює підґрунтя 

для відходу як від ідеалістичних, так і надто критичних поглядів на PR і 

сконцентруватися на сутності та прагматичних цілях PR-діяльності. Розуміння 

PR як стратегічних комунікацій, по-перше, виявляє сутність цієї діяльності як 

комунікативної; по-друге, підкреслює стратегічний, тобто довгостроковий і 

спланований характер цієї діяльності, яка включає в себе, окрім власне 

комунікації, підготовку до неї, вивчення особливостей та настроїв цільових 

аудиторій, оцінювання наслідків комунікації тощо; по-третє, показує, що ці 

комунікації повинні допомагати досягати мети того хто їх здійснює. Включення 

у пропоновану дефініцію мети — формування прихильної громадської думки — 

по-перше, визначає реципієнта PR-комунікацій, а саме громадськість, прихильне 
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ставлення якої є важливим для комунікатора (це, вочевидь, передбачає, що в 

рамках підготовки до комунікації ці важливі, тобто цільові, аудиторії будуть 

виокремлені); по-друге, визнає можливість застосування певних маніпулятивних 

технік; по-третє, стратегічний характер формування громадської думки, 

природно, передбачає формування іміджу суб’єкта — і як головної мети, якій 

підпорядкована PR-діяльність (але якщо вся стратегічна комунікація зводиться 

лише до цього, то таку діяльність вже слід розглядати як рекламування чи 

пропаганду, в залежності від характеру і використовуваних засобів, а не як 

паблік рілейшнз), і як наслідку ефективних PR-комунікацій. Щодо останнього, 

то тут можна сказати, що позитивний імідж розглядається як інструмент, що 

полегшує існування та функціонування його носія, і, знову ж таки, допомагає 

йому досягати своїх цілей. 

Використовуючи описаний підхід як основу для аналізу сутності 

зовнішньополітичного PR, можна зазначити, що: 1) він реалізується насамперед 

зовнішньополітичним відомством та дипломатичною службою держави; 

2) метою є формування прихильного ставлення світової громадськості до акцій 

та ініціатив держави на міжнародній арені, формування позитивного 

зовнішньополітичного іміджу держави, що, в свою чергу, має сприяти 

полегшенню реалізації зовнішньополітичних цілей держави; 3) цільовими 

аудиторіями можуть бути досить різнохарактерні групи в залежності від 

конкретних зовнішньополітичних цілей: світова громадськість в цілому, 

населення певної країни, представники політичних, фінансово-ділових, 

культурних кіл, молодь тощо. Однією з істотних особливостей, що вирізняє PR-

практики у сфері зовнішньої політики від інших сфер (політичної, комерційної 

тощо), є те, що зовнішньополітичні зв’язки з громадськістю мають 

транскордонний характер і, відповідно, значно більше залежать від 

використання мас-медій як комунікаційного каналу. Це дає підстави розуміти 

зовнішньополітичний паблік рілейшнз як компонент стратегічних комунікацій, 

що здійснюється зовнішньополітичним відомством та дипломатичною службою 
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держави з метою формування прихильного ставлення цільових груп зарубіжних 

аудиторій до її дій на міжнародній арені. 

Ключовим поняттям, що використовується для позначення 

зовнішньополітичних PR-практик, є публічна дипломатія, яка розуміється як 

діалогічна комунікація між урядами та іншими акторами міжнародних відносин 

через засоби масової комунікації, а також неопосередковані канали контакту з 

масовою аудиторією зарубіжних країн. Метою публічної дипломатії є створення 

або зміцнення позитивного іміджу країни та її суспільства, а також вплив на 

громадську думку задля формування позитивного ставлення до країни, і, в 

результаті, полегшення досягнення цілей міжнародної політики [556, с.3956]. 

Більш конкретним щодо стратегічних цілей є тлумачення Державного 

департаменту США: «Місією американської публічної дипломатії є сприяння 

досягненню цілей і завдань зовнішньої політики США, просування національних 

інтересів, а також зміцнення національної безпеки шляхом інформування та 

здійснення впливу на іноземні громадськості і розширення та зміцнення 

відносин між народом і урядом Сполучених Штатів і громадянами решти світу» 

[580]. Варто зауважити, що на офіційному рівні в США поняття «паблік 

рілейшнз» в зовнішньополітичній сфері не використовується: лише поняття 

«public diplomacy» та «public affairs». 

Загалом, доводиться констатувати, що поняття «паблік рілейшнз» в 

контексті здійснюваних державою стратегічних комунікацій практично не 

вживається з огляду на описані вище неоднозначні конотації. До того ж наявність 

у понятті «публічна дипломатія», як і у споріднених поняттях (таких, як 

«культурна дипломатія», «медіа-дипломатія», «віртуальна дипломатія») слова 

«дипломатія» семантично «прив’язує» їх до зовнішньополітичної сфери і 

«підвищує статус» позначуваних явищ. 

Саме поняття публічної дипломатії походить із практики зовнішньопо-

літичної діяльності США. І оскільки така діяльність, зокрема, в період Холодної 

війни мала відверто пропагандистський характер (використання радіослужб для 

пропагандистського впливу на Радянський Союз та країни Центральної та 
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Східної Європи), то серед політиків та дослідників склалося насторожене 

ставлення до самого явища публічної дипломатії та відповідних практик. Досить 

показовим прикладом є «A Dictionary of Diplomacy», у першому (2001 р.) та 

другому (2003 р.) виданнях якого публічна дипломатія визначалася як «термін 

кінця двадцятого століття для позначення здійснюваної дипломатами 

пропаганди» [305, с.197; 306, с.218], і лише у третьому виданні (2012 р.) 

з’явилося тлумачення цього поняття як «експлуатація професійними 

дипломатами та зовнішньополітичними відомствами широких можливостей 

сучасних комунікаційних технологій для входження у діалог із зарубіжною 

громадськістю, однак із метою схилити її до своєї точки зору» [307, с.305]. 

У вітчизняній науковій літературі мала місце дискусія щодо більш 

коректної термінології для позначення даного явища — «публічна дипломатія» 

та «громадська дипломатія» (див, наприклад, [224]). Зважаючи на те, що перший 

варіант («публічна дипломатія»), по-перше, як показав аналіз джерельної бази, є 

значно більш вживаним у вітчизняній академічній літературі, і, по-друге, вже є 

фактично унормованим у зовнішньополітичній практиці України через 

створення Управління публічної дипломатії МЗС, ми в нашій дисертаційній 

роботі будемо послуговуватися саме ним. Крім того, вживання саме такого 

терміну акцентує публічний, тобто прозорий (на відміну від «класичної» 

дипломатії) характер відповідних практик. 

Важливим методологічним ресурсом при дослідженні ролі масових 

комунікацій у зовнішньополітичних стратегіях провідних країн світу став 

концепт т.зв. «м’якої сили». Автор цього концепту американський вчений 

Дж. Най тлумачить його як силу приваблення, як здатність формувати установки 

інших, протиставляючи її «жорсткій силі»: «… військова та економічна 

потужність часто змушує інших змінити свою позицію. Жорстка сила може 

спиратися на стимули («пряники») або погрози («батоги»). Але іноді можна 

отримати бажані результати без реальних погроз чи підкупу. Непрямий спосіб 

отримати те, що ви хочете, іноді називався «другим обличчям влади». Країна 

може досягти бажаних для себе результатів у світовій політиці тому, що інші 
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країни — захоплюючись її цінностями, наслідуючи її приклад, прагнучи досягти 

її рівня процвітання та відкритості — хочуть слідувати за нею. У цьому сенсі 

також важливо встановлювати порядок денний та приваблювати інших у 

світовій політиці, а не лише змушувати їх змінюватися під загрозою 

застосування військової сили або економічних санкцій [485, с.5]. Узагальнено 

Дж. Най визначив спектр поведінки як континуум, з одного полюсу якого 

поведінка має характер управління, командування через примус чи спонукання, 

асоційовані з жорсткою силою, а з іншого — кооптування через встановлення 

порядку денного та приваблення, асоційовані з м’якою силою (див. рис. 1.2). 

Рис. 1.2. Типи сили за Дж. Наєм 

(джерело [485, с.8]). 

Вочевидь, якщо ми говоримо про м’яку силу в контексті міжнародних 

відносин, то необхідно зазначити, що саме мас-медії є одним із ключових 

інструментів її реалізації: по-перше, вони є інституціями, через які (поряд із 

міжнародними організаціями, зовнішньополітичним відомством, 

дипломатичними місіями за кордоном тощо) країна може впливати на процеси 

визначення порядку денного світової політики, а отже — скеровувати процеси в 

межах міжнародної системи чи окремих її підсистем; а по-друге — є каналом 

трансляції певних цінностей, культури та інструментом формування уявлення 

про імперативи і напрями політики, у т.ч. зовнішньої. 

В цьому контексті слід відзначити методологічну дискусію, що мала місце 

в західному науковому дискурсі стосовно концепту м’якої сили. Як зауважив у 

своїй праці «Влада: її форми, основи та способи використання» американський 
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соціолог Д. Ронг, дискусійним є віднесення переконання до проявів влади (сили), 

адже той, кого переконують, вільний приймати чи відхиляти вплив того, хто 

переконує, і ці ролі можуть навіть змінюватися. Як наслідок, відсутня необхідна 

для реалізації влади асиметрія відносин (див. [613, с.32]), і, додамо, це досить 

актуально в глобальній медіа-системі, де теоретично кожна держава може 

реалізовувати практики інформаційного впливу на інші держави через 

транскордонні ЗМК. Подібні міркування можна зустріти у критиці концепції 

Дж. Ная, яка апелює до того, що цілеспрямоване поширення певний ідей, 

цінностей та норм задля досягнення бажаного ефекту не може не містити 

елементи нав’язування чи маніпуляцій, а якщо має місце повне уникнення 

нав’язування, то навряд чи це «сила» взагалі; радше, це діалог (див. [357, с.81–

82]). Тим не менше, ми вважаємо що явище м’якої сили існує, хоча б з огляду на 

тривалий досвід залучення впливу на громадську думку у зовнішньополітичну 

практику, роль якого особливо посилилася у XX столітті і набула критично 

важливого значення у міжнародних відносинах у постбіполярний період. При 

цьому сама м’яка сила, на нашу думку, може мати як «м’який» характер (різні 

техніки формування іміджу та «маніпулювання правдою»), так і жорсткий 

характер (задіювання різного роду пропагандистських технік, включаючи 

поширення неправдивої й перекрученої інформації). Відсутність або 

недостатність інформаційної присутності у глобальній медіа-системі та в 

медійних просторах цільових країн (тобто недостатність чи ігнорування 

застосування м’якої сили) в сучасних міжнародних відносинах означає 

драматичне послаблення позицій країни на міжнародній арені, особливо в 

кризових умовах, у т.ч. в умовах втягнення в політичний, економічний, воєнний 

тощо конфлікт. 

Варто зауважити, що концепт м’якої сили не є чимось принципово новим 

в політичній науці: так, ще у 1965 році французький дослідник Р. Боск у свій 

праці «Соціологія світу» представив потенціал держави як сукупність ресурсів, 

які в неї є для досягнення своїх цілей, що складається з двох видів факторів: 

фізичні й духовні. До останніх Боск відніс такі чинники, як 1) тип політичного 
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режиму і його ідеологія, 2) рівень загальної та технічної освіти населення, 

3) «національна мораль», моральний тонус суспільства, та 4) стратегічне 

положення в міжнародній системі (див. [270]). 

Концепт «м’якої сили» може бути розглянутий через призму квадріади 

аспектів (вимірів) влади, запропонованих німецьким соціологом та політологом 

К. Дойчем, до якої входять «вага», «домен», «діапазон» та «можливості» влади. 

Вага влади визначається впливом носія влади на певний процес, це міра, до якої 

він може зміни ймовірність результатів цього процесу. Вага влади може полягати 

у здатності актора спричинити щось, або, що є більш простим завданням, у 

здатності не допустити щоб щось відбулось. Саме поняття «вага влади», як 

зазначає К. Дойч, є найбільш близьким до інтуїтивного розуміння сутності 

влади. Домен влади — це множина осіб, чия ймовірна поведінка суттєво 

змінюється при застосуванні влади. Він визначається числом та 

місцезнаходженням осіб, які залежні від влади та підкоряються їй. Діапазон 

влади — це набір засобів контролю, від найпривабливішої нагороди (привілеїв) 

до найсуворішого покарання, які носій влади може дарувати (заподіяти) особам, 

що входять до його домену влади. Враховуючи розмаїтість осіб в домені влади, 

діапазон влади над кожною конкретною особою може бути різним. Можливості 

влади — це набір або сукупність всіх окремих видів або класів поведінки, 

відносин і справ, на які ця влада може ефективно впливати. Можливості влади 

залежать, по-перше, від частки видів поведінки кожної конкретної особи, яка 

входить до домену цієї влади, відносно всіх видів діяльності, які особа може 

здійснювати, та, по-друге, від загальної кількості видів діяльності особи (див. 

[347, с.24–34]). Таким чином, вага влади полягає у можливості утримання 

власного домену влади з використанням засобів контролю з наявного діапазону, 

які також визначають фактичні можливості влади. 

Аналізуючи вплив масових комунікацій на різні аспекти влади держави у 

міжнародних відносинах, можна виділити такі основні тенденції. По-перше, як 

зауважувалося нами вище, мас-медії уможливили зміщення акцентів від 

«жорстких» форм сили (примусу та покаранню) в бік «м’яких» методів 
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(приваблення та заохочення), що знаменує трансформації діапазону влади. По-

друге, транскордонні ЗМК уможливлюють вплив на громадську думку за 

кордоном, а відтак — розширення домену влади за рахунок населення інших 

країн. Це, в свою чергу розширює можливості влади держави за рахунок 

використання мас-медій як ресурсу для впливу на поведінку цільових груп за 

межами країни (включаючи, в певних випадках, і керівництво інших держав). 

По-третє, вага влади за кордоном на сьогоднішній день значною мірою залежить 

від наявності та майстерності використання потенціалу м’якої сили та масових 

комунікацій як каналу її формування й підтримки. 

Значний вплив мас-медій перебіг подій, що відбуваються на міжнародній 

арені, дає підстави говорити про ЗМІ як про нового актора міжнародних відносин 

(насамперед якщо говорити про транснаціональні медійні корпорації). Досить 

ілюстративним є висловлювання колишнього Генерального секретаря ООН 

Б. Бутроса-Галі, що «CNN є шістнадцятим членом Ради Безпеки» (цит. за [399, 

с.28]). Крім того, поява та поширення Інтернету як нового ЗМК змінило саму 

парадигму масової комунікації, уможлививши виконання ролі комунікатора 

практично будь-ким. Власне, зростання ролі недержавних акторів міжнародних 

відносин, зокрема, неурядових міжнародних організацій, терористичних 

угруповань тощо значною мірою обумовлене можливостями, що надав їм 

Інтернет для поширення своїх ідей, створення спільнот і т.п. Все це вимагає 

перегляду ролі мас-медій у взаємодії акторів міжнародних відносин, зокрема, 

детального аналізу механізмів впливу ЗМІ на зміст «порядку денного» 

зовнішньої політики. 

Насамперед йдеться про телебачення, яке завдяки насамперед 

супутниковим технологіям уможливило глобальні масові комунікації. На думку 

Р. Аммона, наприкінці 1980-х років завдяки телебаченню виникла третя (поряд 

зі «старою» та «новою» дипломатією) парадигма, яку він назвав 

теледипломатією (англ. Telediplomacy, від слів «телебачення» та «дипломатія»). 

За його словами, теледипломатія вирізняється своєю опорою на глобальне 

телебачення реального часу. Крім того, в той час як комунікації історично 
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визначили методи дипломатичної практики, в рамках теледипломатії комунікації 

можуть також визначати зовнішню політику (виділено автором), що виникає в 

результаті прийняття дипломатичних рішень. Іншими словами, комунікації 

тепер можуть визначати дипломатичні результати [290, с.6]. 

ЗМІ є посередниками між реальним світом та споживачами новин — 

масовими аудиторіями, і мають можливість контролювати зміст цих новин, 

вибираючи що і як показувати. Крім того, мас-медії як комунікатор мають 

композитний характер, адже їхня діяльність в тій чи іншій мірі залежить від їхніх 

власників, співробітників тощо. Також вплив на зміст діяльності ЗМІ можуть 

мати зовнішні чинники: особливості законодавчого регулювання ЗМІ, наявність 

свободи слова, прихований вплив політичних та бізнесових кіл тощо. Все це 

разом дозволяє говорити про те, що мас-медії можуть здійснювати свій вплив як 

безпосередньо, так і виконувати посередницьку роль, транслюючи інформацію, 

ініційовану зовнішніми джерелами — суб’єктами, які можуть в той чи інший 

спосіб впливати на інформаційну політику даного ЗМІ. 

Другим аспектом досліджуваної проблеми, який має особливе значення 

саме в політичній сфері, є те, що мас-медії реалізовують свій вплив двома 

шляхами. По-перше, вплив здійснюється опосередковано: ЗМІ впливають на 

громадську думку, а громадська думка, в свою чергу, впливає на політиків, 

зокрема, на рішення які вони приймають. По-друге, вплив здійснюється 

безпосередньо: політики також сприймають інформацію зі ЗМІ, і вона — свідомо 

чи підсвідомо — може впливати на ухвалення рішень. 

Відчутна роль мас-медій у формуванні порядку денного зовнішньої 

політики призвела до появі у 1990-х роках у західній науковій та публіцистичній 

літературі поняття «ефект CNN», яке утілювало ідею, що «технології зв’язку 

реального часу можуть спровокувати серйозні реакції внутрішньої аудиторії і 

політичних еліт на глобальні події» [515, с.301]. Насамперед йшлося про вплив 

глобальних телевізійних мереж на формування громадської думки. 

Форми та характер впливу ЗМІ на громадську думку є одним із 

центральних напрямів досліджень масових комунікацій. Ефекти масових 
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комунікацій — реакції масової аудиторії в цілому та окремих індивідів на 

одержану інформацію — вже багато десятиліть є предметом уваги з боку як 

академічних дослідників, так і з боку практиків. Розроблені різного роду 

типології цих ефектів, серед яких досить відомими є типологія медійних впливів, 

розроблена британським дослідником Д. МакКвейлом, в якій простір впливів 

ЗМІ був розподілений за фактором умисності (заплановані та незаплановані 

ефекти) і часу (довгострокові та короткострокові) [104, с.420], матриці медійних 

ефектів на індивідуальному рівні та макрорівні американського дослідника 

Дж. Поттера [502, с.45–46] та інші. 

Загалом, вплив мас-медій на формування «картини світу» може бути 

розкритий через призму теорії встановлення порядку денного. Ця теорія (також 

в літературі називається функцією встановлення порядку денного) базується на 

положенні, що ефект впливу на формування громадської думки обумовлюється 

насамперед вибірковістю уваги комунікатора. Емпіричні дослідження показали, 

що ефекти масової комунікації найбільш явно проявляються у сфері 

інформування, а не зміни установок. Серед широкого кола проблем ті, які 

одержують більше уваги з боку засобів масової комунікації упродовж 

конкретного часового інтервалу, виявляються більш знайомими та значимими 

для аудиторії, і навпаки. 

 

Рис. 1.3. ЗМК: встановлення пунктів порядку денного 

(джерело: [122, с.91]) 

Вперше про проблему розбіжності між реальним світом та уявленням про 

нього зазначав у своїй праці «Громадська думка» (1922 р.) американський 

соціолог В. Ліппман. У цій праці у главі із промовистою назвою «Зовнішній світ 

та його картинки у нашій свідомості» він зауважував, що «…між людиною та її 
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середовищем розташовується якесь псевдосередовище. Поведінка людини є 

реакцією саме на це псевдосередовище. Наслідки цієї реакції, власне дії людини, 

відбуваються вже в реальному середовищі» [95, с.38]. До творців цього 

псевдосередовища Ліппман відносив і мас-медії. 

У 1963 році інший американський дослідник Б. Коен у своїй праці «Преса 

та зовнішня політика» писав, що «преса є значно більшим, ніж розповсюджувач 

інформації та думок. Вона не матиме успіху… розповідаючи людям, що думати, 

але буде приголомшливо успішною, розповідаючи своїм читачам, про що 

думати. І з цього випливає, що світ виглядає по-різному для різних людей, в 

залежності не лише від своїх особистих інтересів, а й від картинки, яку 

намалюють їм автори, редактори та видавці газет, які вони читають» (цит. за 

[301, с.294]). Пізніше дослідники Університету Північної Кароліни (США) 

М. МакКомбс та Д. Шоу на основі емпіричних даних, зібраних ними під час 

президентських виборів 1968 року, сформулювали теорію встановлення мас-

медіями порядку денного. У статті «Функція встановлення порядку денного мас-

медіями» (1972 р.) вони стверджували, що «обираючи і подаючи новини, 

видавці, редактори і репортери відіграють істотну роль у формуванні політичної 

реальності. Читачі дізнаються не лише про конкретне питання, але й про те, якої 

ваги йому надати у порівнянні з іншими, виходячи із обсягу інформації, що 

подається, та місця її розміщення. Повідомляючи, що кандидати говорять під час 

кампанії, мас-медіа визначають таким чином важливі питання — іншими 

словами, медіа можуть встановлювати “порядок денний” кампанії» [458, с.176]. 

І хоча дослідники концентрувалися на політичній сфері, тим не менш, запро-

понована ідея, що рівень уваги з боку ЗМІ до тих чи інших питань визначає їхню 

значущість в очах громадськості, може розглядатися як досить універсальна 

теорія, що пояснює один із аспектів ефективності масових комунікацій. 

Норвезькі дослідники Й. Ґалтунґ та М. Руґе запропонували свою теорію 

щодо зв’язку новин та реальності. Вони почали із припущення, що особи, які 

беруть участь у процесі відбору новин, діють подібно до радіослухача, який 

сканує ефір у пошуках станції. Ймовірність того, що він буде приймати передачу, 
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залежить, зокрема, від характеристик сигналу. Так само й людина, що шукає 

новини, відбирає сигнали (події) із певними характеристиками, виходячи з 

певних психологічних, культурних тощо міркувань. Відповідно, певні події 

мають певні характеристики, або «новинні фактори», що підвищують 

ймовірність того, що вони стануть новинами. Дослідниками були виділені 12 

новинних факторів: 1) Частота. Під частотою автори мають на увазі часовий 

період, за який подія розгортається і набуває сенсу. 2) Поріг. Подія повинна 

набути достатньо великого значення щоб стати новиною (продовжуючи 

аналогію із радіо, автори цю характеристику також назвали «амплітуда» події). 

3) Ясність. Події зі зрозумілим значенням, вільній від невизначеності, буде 

надана перевага порівняно з неоднозначною подією, що може мати багато 

інтерпретацій. 4) Значимість. Автори розглядали два виміри цього поняття. 

Перший — культурна близькість — полягає у тому що людина буде приділяти 

особливу увагу до знайомих, культурно близьких подій, тоді як культурно 

віддалена буде легко пропущена і не помічена. Другий — релевантність — 

пов’язаний із тим, що подія далека у культурному сенсі буде наділена людиною 

сенсом у термінах її власної культури. 5) Співзвучність. Людина припускає, що 

щось має статися (або хоче, щоб це сталося), і це створює ментальну матрицю 

для легкого прийому та фіксації події, коли вона, нарешті, відбудеться. 

Відповідно, якщо новина є занадто далекою від очікувань вона не буде 

сприйнята. 6) Несподіваність. Чим більш неочікуваною або рідкісною є подія, 

тим більше у неї шансів стати новиною. 7) Безперервність. Якщо подія вже стала 

новиною, то вона й надалі вважатиметься новиною, навіть якщо її амплітуда 

різко знижується. 8) Композиція. Виходячи з природного бажання журналіста 

отримувати збалансований цілісний образ ситуації, деякі події можуть набувати 

меншої «порогової» цінності, тобто подія, яка не стала б новиною за інших 

обставин, стає нею. 9) «Елітні країни». Чим більшою мірою подія стосується 

«елітних країн», тим більша ймовірність, що вона стане новиною. Приміром, у 

події що сталася у європейській країні більше шансів стати новиною аніж у 

аналогічної події в африканській країні. 10) «Елітні персони». Чим більшою 
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мірою подія стосується «елітних людей», тим більша ймовірність, що вона стане 

новиною. 11) Персоніфікація. Чим більшою мірою подія пов’язана з діяльністю 

конкретних людей, тим більш імовірно, що вона стане новиною. 12) Негатив. 

Чим більш негативні наслідки має подія, тим більш імовірно, що вона стане 

новиною (див. [393, с.66–68]). 

Варто зауважити, що якщо перші 8 факторів автори вважали 

універсальними, то останні 4 вони вважали притаманними північно-західному 

світові. Але в нинішніх умовах глобалізації із домінуючим західним стилем 

життя, ведення бізнесу тощо можна говорити про універсальність всіх 12-ти 

факторів. Окрім того, що цей перелік являє собою досить повну таксономію 

факторів, що перетворює подію на новину, що поширюється у ЗМІ, він також 

містить елементи, що мають особливе значення для аналізу саме ролі медійного 

фактору у зовнішньополітичній діяльності. По-перше, це культурний фактор: 

події, що відбуваються в країні з іншою культурою, можуть бути невірно 

інтерпретовані або неналежно оцінені з позиції їхньої значущості мас-медіями 

країни з іншою культурою (фактори 2, 3 та 4). По-друге (до певної міри — як 

наслідок першого), мас-медії однієї країни будуть більше уваги приділяти подіям 

в країнах, близьким до них культурно та/або географічно, у т.ч. персоналіям з 

цих країн (політикам, діячам культури, науки, спорту тощо), і тому, перелік 

«елітних країн» та «елітних персон» у різних країн є різним (фактори 9 та 10). 

Остання теза може бути проілюстрована аналізом, який провели шведські 

дослідники Т. Айсенсе та Д. Стрьомберг. Вони вивчили 5212 стихійних лих у 

різних куточках земної кулі в період з 1968 по 2002 рік. Щорічно ці стихійні лиха 

уносили 63000 життів і завдавали шкоди 125 млн. осіб. Дослідники перевірили, 

як діяв при цих катастрофах Відділ надання допомоги жертвам лих за кордоном 

Агентства міжнародного розвитку США (US Agency for International 

Development Office of Foreign Disaster Assistance, OFDA). Допомога надавалася 

приблизно в одному з п’яти випадків. Щоб зрозуміти, чи впливали на цей вибір 

новинні репортажі в ЗМІ, були зібрали дані про те, як висвітлювалася дана 

катастрофа у випусках новин телевізійних мереж США.  
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Автори довели, що висвітлення у випусках новин позначається на перевазі 

певних типів лих та регіонів при наданні допомоги. Зокрема, авторами була 

встановлена «подієва цінність катастроф». Приміром, щоб інформація про 

посуху потрапила в новинній фоторепортаж, збиток від неї повинен в 2 395 

перевищувати шкоду від виверження вулкана за інших рівних обставин (країна, 

рік, місяць і чисельність населення в зоні лиха). Це означає, що висвітлення в 

ЗМІ змушує США допомагати жертвам вивержень вулканів і землетрусів на 

шкоду жертвам посухи. Подібним чином, щоб лихо в Африці удостоїлося уваги 

ЗМІ, там має загинути в 45 більше людей, ніж у випадку аналогічного лиха в 

Європі. Таким чином, висвітлення в ЗМІ схиляє США допомагати в першу чергу 

жертвам лих в Європі, а не в Африці. Можливо, свою роль при цьому відіграє 

схожість США і Європи, яке підвищує ймовірність надання допомоги Європі і 

без участі засобів масової інформації. Однак неадекватне висвітлення інформації 

у ЗМІ посилює цю тенденцію [65, с.46–47]. 

 

Рис. 1.4. Коефіцієнт втрат, який робить висвітлення в ЗМІ рівноімовірним 

(джерело: [65, с.46]) 

Зведені дані по коефіцієнтам втрат представлені на рис. 1.4. Вони наочно 

ілюструють роль географічного фактору (або, користуючись переліком Ґалтунґа 

та Руґе, роль такого новинного фактору як «елітні країни») у висвітленні новин 

з різних регіонів світу. Дана таблиця показує ситуацію з боку американських 

Вид лиха Континент 

Виверження вулкану 1 Європа 1 

Землетрус 2 Південна та Центральна Америка 3 

Пожежа 12 Азія 43 

Ураган 280 Африка 45 

Повінь 674 Тихоокеанський регіон 91 

Зсув ґрунту 882   

Епідемія 1696   

Засуха 2395   

Хвиля холоду 3150   

Нестача продовольства 38920   
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ЗМІ; у мас-медіях з інших країн ситуація виглядатиме по-іншому, але, напевне, 

регіон, якого стосуються новини, скрізь відіграє вагому роль. 

Досить цікавою в контексті нашого дослідження видається підхід, який 

запропонувала американська дослідниця Е. Перс. Нею були виділені чотири 

моделі медійних ефектів, взяті з різних сфер дослідження масових комунікацій: 

модель прямих ефектів, модель умовних ефектів, модель кумулятивних ефектів 

та когнітивно-транзакційна модель. Ці моделі різняться між собою у тому, що 

кожна з них робить акцент на різних аспектах медіа-контенту або аудиторії як 

основної рушійної сили медійних ефектів (див. [494]). І хоча сама по собі ця 

модель не була розроблена спеціально для аналізу характеру і напрямів 

використання потенціалу ЗМК для сприяння реалізації зовнішньополітичної 

стратегії, тим не менше, як показало проведене нами дослідження [234], кожна з 

цих моделей є функціональною при аналізі та/або передбаченні коротко- і 

довгострокових ефектів медійних кампаній, що мають зовнішньополітичні цілі. 

 Вагома роль мас-медій у дипломатичній практиці призвела до появи 

специфічного терміну — «медіа-дипломатія», тлумачення якого, однак, не є 

чітко визначеним. На думку дослідника Й. Коена, в рамках медіа-дипломатії 

«засоби масової інформації виступають як джерело інформації про іноземні 

справи та канали комунікації з іншими урядами» [333, с.246]. Він відокремлював 

медіа-дипломатію від публічної, аргументовано показуючи на прикладі Великої 

Британії, що ЗМІ є джерелом інформації для дипломатів, посадовців 

зовнішньополітичного відомства та осіб, що визначають політику. З дещо інших 

позицій розглядав це явище Е. Гільбоа: він бачить відмінність медіа-дипломатії 

від публічної у тому, що перша має короткостроковий характер, має конкретні 

цілі, здійснюється в контексті переговорного процесу і направлена на вирішення 

певного конфлікту, тоді як друга є довгостроковою діяльністю із генеральними / 

фундаментальними цілями (див. [397, с.62]). Іншими словами, в рамках медіа-

дипломатії головним об’єктом є офіційні кола, тоді як об’єктом публічної 

дипломатії — різні цільові групі громадськості.  



 58 

Однак слід зауважити, що ЗМІ справляють вплив і на громадську думку, у 

т.ч. і стосовно зовнішньополітичних питань, що робить їх одним із інструментів 

саме публічної дипломатії. Як доводив канадський вчений С. Сорока, 

«Матеріали мас-медій — це найбільш вірогідне джерело змін у зовнішніх 

політичних установках людей. З одного боку, засоби масової інформації є 

основним каналом між громадськістю та творцями політики. Політики 

відслідковують за повідомленнями ЗМІ громадську думку, а самі засоби масової 

інформації є для громадськості головним джерелом інформації про те, що 

роблять політики. Крім того, мас-медії є основним засобом, за допомогою якого 

переважна більшість людей отримують інформацію про закордонні справи, адже 

це ті питання, щодо яких особистий досвід навряд чи може надати набагато 

корисної інформації [535, с.28]. Відповідно, змінюючи громадську думку, мас-

медії одержують другий, опосередкований канал впливу на прийняття зовніш-

ньополітичних рішень. Однак, погоджуючись з тезою, що медіа-дипломатія 

застосовується для вирішення конкретних проблем у короткостроковому вимірі, 

ми в нашій роботі будемо говорити лише про публічну дипломатію та 

використання в мас-медій в рамках відповідних практик. 

В контексті нашого дослідження на увагу заслуговує низка теорій, які на 

основі численних емпіричних досліджень доводили, що ЗМІ діють насамперед у 

межах вже існуючої структури соціальних взаємин та конкретному соціальному 

і культурному контексті. Аудиторія розглядалася як активний партнер у 

комунікації, а вплив масової комунікації на установки й думки людей 

опосередкований характеристиками аудиторії. Модель обмеженого впливу 

припускає, що найважливішими проміжними змінними в комунікативному 

процесі виступають: позиція групи, до якої належить реципієнт, або позиція її 

окремих членів; селективність інформації, тобто схильність людей відбирати ту, 

котра узгоджується з їхніми цінностями та думками. Найбільшого поширення 

одержали погляди на ефективність впливу ЗМК, згідно з якими вважалося, що 

міжособистісні контакти мають більше значення для поширення фактів і думок 

у суспільстві, ніж масова комунікація. Зокрема, була запропонована модель 
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«двоступеневого потоку», згідно з якою інформація спочатку надходить до 

«лідерів думок» у суспільстві, а ті передають її іншим людям у процесі 

міжособистісної комунікації (див. [556, с.3393]). У 1960 році американський 

вчений Дж. Клаппер запропонував «теорію посилення», згідно з якою засоби 

масової інформації не можуть розглядатися у відриві від інших джерел впливу 

на поведінку, ставлення та дії людей; у більшості випадків ЗМІ не справляють 

впливу на аудиторії, а натомість функціонують як один з компонентів у спектрі 

проміжних факторів, які радше посилюють, аніж змінюють поведінку й 

ставлення людей (див. [445, с.25]). 

Вищесказане вимагає залучення в наш дослідницький інструментарій 

концепту «балансу сил», адже широкий спектр можливостей ЗМІ впливати на 

перебіг політичних процесів на національному, регіональному та глобальному 

рівнях дозволяє говорити про мас-медії як фактор сили акторів міжнародних 

відносин, наявність та потужність якого в кожному окремому випадку не 

обов’язково корелює з «традиційними» джерелами сили, зокрема, військовою та 

економічною міццю. Це, в свою чергу, створює підґрунтя для гіпотези, що 

глобальна медійна система (в цілому та її регіональні «підсистеми») є чинником 

порушення усталеного балансу сил на глобальній та регіональній арені. 

Згідно з твердженням Г. Морґентау, баланс сил і політика, спрямована на 

його збереження, є не лише неминучим, але й істотним стабілізуючим фактором 

у співтоваристві суверенних держав [470, с.125]. В контексті нашого 

дослідження це означає, що державні актори міжнародних відносин змушені як 

докладати зусиль задля усунення дисбалансу сил, так і пристосовуватися до 

нових конфігурацій сил. Крім того, для порівняно «слабких» держав 

відкриваються перспективи самостійно впливати на існуючий баланс сил з 

метою зміни свого положення в міжнародній ієрархії. 

Як зауважують дослідники, концепт балансу сил, як і концепт сили, будучи 

центральними елементами політичного реалізму, тим не менш не мають чітких 

та однозначно трактованих визначень (див., наприклад, [227, с.242–243]). Згідно 

з узагальненнями Е. Б. Хааса, серед різних значень терміну «баланс сил» одним 
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з найпоширеніших є тлумачення його лише як фактологічного опису розподілу 

політичної влади на міжнародній арені в будь-який конкретний час. Але, в 

іншому сенсі, цей термін використовується для позначення теоретичного 

принципу, який виступає як керівництво для формування зовнішньої політики в 

будь-яких міжнародних ситуаціях, щоб можна було уникнути переваги будь-якої 

держави. Розширюючи це поняття і припускаючи, що майже всі держави 

керують своєю політикою за цим принципом, вважається, що має бути загальна 

система балансу сил, система, в якій кожна держава-учасниця має певну роль 

[404, с.446]. В контексті функціонування глобальної медійної системи можна 

говорити про те, що, з одного боку, в різні періоди існували різні конфігурації 

«балансу сил» в медіа-сфері, і можна, зокрема, констатувати наявність певної 

поточної конфігурації, а з іншого — про те, що незбалансованість цієї системи 

викликало і викликає бажання окремих держав змінити свою роль в ній (як 

самостійно, так і за допомогою міждержавної кооперації), що, в окремих 

випадках, призводить як до переформатування наявного балансу сил, так і до 

опору інших акторів, які намагаються зберегти status quo. 

Корисним виявилося застосування аналітичного потенціалу концептуаль-

ної моделі для досліджень масової комунікації Вестлі-Макліна. Її особливос-

тями, серед іншого, є врахування наявності кількою стадій відбору повідомлень 

та акцент на важливості зворотного зв’язку, який забезпечує систематичний 

характер взаємин між учасниками. Запропонована автором модифікована версія 

моделі (див. [235]) враховує ключові відмінності парадигмі масових комунікацій 

в мережі Інтернет: від інституціональних, контрольованих мас-медіями комуні-

кацій відбувся перехід до комунікацій, де кожен бажаючий може виконувати 

роль і джерела, і комунікатора; комунікації стають більш синхронічними; 

зворотний зв’язок виникає безпосередньо, його роль суттєво зростає. 

Зазначені поняття, підходи та концепції як з теорії міжнародних відносин, 

так і з теорії масової комунікації створили міждисциплінарне дослідницьке поле, 

яке стало надійною основою нашого дослідження. 
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1.2. Джерельна база дослідження 

Джерельну базу цього дослідження складають декілька груп джерел, 

кожна з яких дозволяє нам розглянути об’єкт та предмет дослідження з різних 

сторін та з використанням різних підходів, а саме: 1) праці, присвячені 

проблемам становлення і розвитку глобальної медійної світ-системи, включаючи 

питання функціонування міжнародних комунікацій; 2) праці, в яких 

розкриваються особливості еволюції та функціонування окремих регіональних 

медіа-систем; 3) праці, пов’язані з дослідженням ролі мас-медій у стратегічних, 

зокрема, зовнішньополітичних комунікаціях держави як ключового актора 

міжнародних відносин, формам та стратегіям діяльності держави у 

міжнародному інформаційному просторі; 4) праці, в яких з різних позицій 

характеризується місце України у сучасній світовій медійній світ-системі; 

5) матеріали, що склали основу емпіричного дослідження проблеми розвитку 

глобальної медійної світ-системи в умовах постбіполярності. 

Отже, першу групу джерел складають праці, безпосередньо присвячені 

проблемам становлення і розвитку глобальної медійної системи, міжнародної 

інформації та комунікації. 

В історіографії з цієї проблематики можна виокремити два періоди. В 

першому (1970–1980-ті роки) акцент робився та проблемах нерівності розвитку 

країн в інформаційній сфері, незбалансованості інформаційних потоків, 

культурного й медійного імперіалізму, «цифрового розриву» тощо. Чільне місце 

у працях 1980-х років займала політична програма ЮНЕСКО, відома як Новий 

світовий інформаційний та комунікаційний порядок. Натомість починаючи з 

середини 1990-х років центральним став дискурс стосовно глобалізації, у т.ч. 

глобальних комунікацій, появи глобальних ЗМК та зміщення ролі центрального 

драйвера розвитку медійної сфери від політичних чинників до комерційних. 

Прикладом праць першого періоду може слугувати монографія 

М. Аллейна «Міжнародна сила та міжнародна комунікація» (1995 р.) [288], в якій 

автор детально проаналізував стан міжнародних (по суті — глобальних) 

інформаційних потоків, виходячи з реалій тодішнього світу, який ще зберігав 
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основні характеристики з попередніх років, але вже з урахуванням дедалі 

зростаючої ролі транскордонного телебачення та розумінням ролі медійного 

потенціалу як складової «сили» держави на світовій арені; колективна 

монографія «Більше ніж культурний імперіалізм»: глобалізація, комунікація та 

новий міжнародний порядок» (1997 р.) [308] та праця Х. Мовлани «Глобальна 

інформація та світова комунікація: нові фронтіри у міжнародних відносинах» 

[471], в якій проблеми інформаційного розвитку світу, зокрема, ролі світового 

співтовариства у формулюванні імперативів цього розвитку розкриваються ще з 

традиційних для 1970–80-х років позицій. 

Спроби комплексного аналізу проблематики глобалізації медійних 

комунікацій, включаючи теоретико-методологічні, політичні, економічні, 

соціальні, правові тощо аспекти була здійснена у монографіях «Глобальна 

комунікація та міжнародні відносини» (Г. Фредерік, 1993 р.) [392], «Міжнародні 

комунікації: безперервність та зміни» (Д. Тюссу, 2000 р.) [566], «Глобальна 

комунікація: теорії, стейкхолдери та тренди» (Т. Мак-Фейл, 2006 р.) [459], 

«Призма світових новин: глобальна інформація в епоху супутників» (В. Хахтен, 

Дж. Скоттон, 2007 р.) [405], «Глобальна комунікація та транснаціональні 

суспільні сфери» (А. Крек, 2008 р.) [339], «Глобальні медії та комунікаційна 

політика» (П. Іосіфідіс, 2011 р.) [431]. 

Роль нових комунікаційних технологій у політичних змінах (на 

глобальному, регіональному та національному рівнях) на різних етапах розвитку 

глобальної світ-системи розкривається у монографіях «Глобальні комунікації та 

політична влада» (Д. Вільгельм, 1990 р.) [598], «Глобалізація новин» (1998 р.) 

[554], «Глобальні комунікації з 1844 року: геополітика і технології» (П. Хагілл, 

1999 р.) [419], «Комунікація та імперія: медіа, ринки та глобалізація, 1860–1930 

роки» (Д. Вінсек, Р. Пайк, 2007 р.) [600], «Глобальні комунікації, міжнародні 

відносини та ЗМІ з 1945 року» (Ф. Тейлор, 1997 р.) [542]. 

Соціокультурні аспекти міжнародної комунікації були проаналізовані в 

монографіях «Мережеве суспільство: крос-культурна перспектива» (за ред. 

М. Кастельса, 2004 р.) [559], «Онлайнова комунікація: поєднання технології, 
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ідентичності та культури» (Е. Вуд, М. Сміт, 2005 р.) [601], «Мережеве суспіль-

ство: соціальні аспекти нових медій» (Я. ван Дейк, 2006 р.) [354], «Долання прірв 

у глобальній комунікації» (Д. Ньюсом, 2007 р.) [480], «Комунікація як культура: 

есе про медіа та суспільство» (Дж Кері, 2009 р.) [323], «Глобальний потік 

інформації: правові, соціальні та культурні перспективи» (2011 р.) [553]. 

Проблемам впливу глобалізації комунікацій на країни, що розвиваються, 

присвячені праці К. Спаркса «Розвиток, глобалізація та засоби масової 

інформації» (2007 р.) [536]. Проблематиці медіа-імперіалізму в новітніх умовах 

присвятив свою працю О. Бойд-Барретт [313]. 

На окрему увагу заслуговує праця К. Хафеза «Міф про глобалізацію 

медій» (2007 р.) [406], в якій автор з критичних позицій аналізує дискурс щодо 

глобальної комунікації і стверджує, що поява транскордонних ЗМК реально не 

спричинила таких радикальних змін політичного й соціокультурного характеру, 

як це прийнято вважати. 

Серед досліджень вітчизняних науковців проблем міжнародної інформації 

та комунікації чільне місце займають праці Є. Макаренко, в яких авторка 

критично проаналізувала й систематизувала стратегії цивілізаційного розвитку, 

обумовлені глобальними комунікаційними процесами, охарактеризувала 

нормативний та інституціональний виміри міжнародного співробітництва в 

галузі інформації і комунікації, розкрила особливості національної 

інформаційної політики країн окремих регіонів світу, а також провідних 

міжнародних інституцій (ЮНЕСКО, ЄС тощо). Зокрема, це монографії 

«Європейська інформаційна політика» (2000 р.), «Інформаційне суспільство, 

політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО» (2001 р.), «Міжнародні 

інформаційні відносини» (2002 р.) [99; 100; 102]. Комплексно вплив процесів 

глобалізації масових комунікації на політичну, зокрема, зовнішньополітичну 

комунікацію, діяльність міжнародних інституцій у врегулюванні медійної сфери, 

місця України в європейському і світовому масовокомунікаційному просторі 

досліджено у праці О. Зернецької «Глобальний розвиток систем масової 

комунікації і міжнародні і відносини» (1999 р.) [60]. Окремі аспекти 



 64 

досліджуваної проблеми знайшли відображення у монографії А. Митко 

«Інформаційна демократія: реалії та виклики часу» [110], у колективних 

монографіях «Глобалізація і безпека розвитку» (2001 р.) [23], «Аналітика. 

Експертиза. Прогнозування» (2003 р.) [4], «Міжнародна інформаційна безпека: 

сучасні виклики та загрози» (2006 р.) [111]. 

Окрему важливу підгрупу джерел склали праці, в яких розглядаються, у 

т.ч. на основі авторських підходів, інформаційні та комунікаційні аспекти 

розвитку суспільства й людства в цілому, становлення т.зв. «інформаційного 

суспільства». Це концептуальні праці Д. Белла «Прийдешнє індустріальне 

суспільство» [9]; Г. Інніса «Імперія та комунікація» та «Вплив комунікації» [424–

425]; М. Мак-Люена «Галактика Ґутенберґа» та «Розуміння медій» [105; 108]; 

М. Кастельса «Інтернет-ґалактика» [74]; узагальнюючі та критичні праці 

Ф. Вебстера [593], О. Картунова [73], колективні монографії «Регулювання 

глобального інформаційного суспільства» [511], «Безлад і суспільство 

дезінформації» [355]. 

Ще одну підгрупу складають документи, що утворюють корпус 

міжнародного інформаційного права (декларації, конвенції тощо), документи 

ЮНЕСКО (стратегічні програми, доповіді тощо) та Всесвітнього саміту з питань 

інформаційного суспільства (WSIS), які формують нормативний і програмний 

компонент глобальної медійної світ-системи. 

Другу групу джерел складають дослідження особливостей розвитку 

регіональних медіа-систем та їхнього місця у глобальній медійній світ-системі. 

У цих працях розкриваються політичні чинники, що визначили характер та 

контури відповідних систем, специфічні особливості, притаманні саме цим 

системам, зокрема, роль окремих країн регіону, вплив соціокультурних та 

економічних факторів, еволюційні та революційні зміни, обумовлені появою 

нових медій. 

Дослідженням різних аспектів становлення і розвитку європейської 

медійної світ-системи присвячені праці таких дослідників, як Т. Варіс [583], 

М. Вільсон [585], Н. Карпчук [71–72], Д. Кевін [436], Р. Коллінз [334–335], 



 65 

С. Ломмерс [453], Є. Макаренко [99], В. Парфенюк [131], Е. Полонська-

Кімунгуйі [499], Т. Тейлер [565], Р. Хольт [417]; колективні монографії 

«Європейське інформаційне суспільство: перевірка реальності» (2003 р.) [551], 

«Європейські комунікації: політичні, економічні, правові, безпекові, 

дипломатичні, суспільні та культурні аспекти» (2007 р.) [103], «Ми європейці? 

Медіа, представлення та ідентичності» (2008 р.) [592], «Актуальні проблеми 

формування та розвитку європейського інформаційного простору» (2012 р.) [3], 

«Європейські публічні комунікації: культура, політика, технології» (2013 р.) 

[274], «Медіа та комунікація в Європі» (2014 р.) [461]; аналітична доповідь 

Національного інституту стратегічних досліджень «Європейський досвід 

нормативно-проектного забезпечення розвитку інформаційного суспільства: 

висновки для України» [56]. В цих роботах розкривається специфічні риси 

розвитку європейського медійного простору, показується повідна роль зусиль 

Європейського Союзу як наддержавної структури у формулюванні імперативів 

його розвитку. 

Особливості становлення і функціонування медійної світ-системи 

арабського світу в цілому та окремих субрегіонах розкриті у працях таких 

дослідників, як М. Айіш [299], Х. Аль-Саадон [289], Е. Гареб [394], А. Гер та 

Х. Амін [395], С. Зінько [63], П. Кокрейн [332], М. Крейді [439], ель М. Лахлалі 

[443], М. Лінч [454], М. Фенді [381], Е. Хілл та А. Альшаер [414]; у колективних 

монографіях «Нові медіа та новий Близький Схід» (2007 р.) [478], «Арабські ЗМІ: 

глобалізація та нові медіа-галузі» (2011 р.) [294], «Нові арабські медії: 

технологія, імідж та сприйняття» (2011 р.) [560], «Новинні ЗМІ в арабському 

світі» (2013 р.) [479]. 

Практично всі дослідження арабського медіа-ландшафту включають у 

себе аналіз ролі телеканалу Аль-Джазіра, діяльність якого докорінно змінила 

характер медійної світ-системи регіону. Феномен Аль-Джазіри став також 

предметом уваги численних спеціальних досліджень, зокрема, таких 

дослідників, як М. Ель-Нававі та А. Іскандар [363], Т. Самуель-Азран [519], 

Ф. Сейб [523], Т. Фігеншоу [387], С. Хендерсон [413]; колективних монографій 
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«Феномен Аль-Джазіри: критичні перспективи нових арабських медіа» (2005 р.) 

[549], «Al Jazeera English: глобальні новини в мінливому світі» (2012 р.) [286]. 

Африканська медійна світ-система знаходилася у фокусі уваги таких 

дослідників, як С. Капітант та М.-С. Фрер [322], К. Кавана [328], У. Ківікуру 

[437], Т. Купе [440], Дж. Мангхем [472], Ш. Хантер-Го [420], А. ШеНо-Локвей 

[330]. Широкий спектр проблем розвитку ЗМІ у регіоні висвітлено у колективних 

монографіях «50 років журналістики: африканські ЗМІ після незалежності Гани» 

(2007 р.) [276], «Медіа та ідентичність в Африці» (2009 р.) [462], «Популярні 

ЗМІ, демократія та розвиток в Африці» (2011 р.) [501]. 

Дослідженням латиноамериканської (головно ібероамериканської) 

медійної світ-системи присвячені праці таких дослідників, як С. Вайсборд [590], 

Х. Піньон та В. Рохас [496–498], А. Родріґес [516], Л. Феррейра [386], Е. Фокс 

[389]; а також низка колективних монографій: «Латиноамериканська політика, 

глобальні медіа» [444], «Медіасистеми та комунікаційна політика в Латинській 

Америці» [464], «Медіа в Латинській Америці» [557] та ін. 

Розвиток медійної сфери азійського регіону та, зокрема, Південно-Східної 

Азії як найбільш виразної за ступенем потужності інтеграційних процесів 

проаналізований у монографіях «ЗМІ та політичні зміни в Південно-Східній 

Азії» (Дж. Вуді, 2008 р.) [603], «Медіа та політика в Азійсько-Тихоокеанському 

регіоні» (Д. Мак-Карго, 2003 р.) [457], «Asian Media Studies» (2005 р.) [297]. 

Окрему підгрупу становлять аналітичні огляди та звіти ЮНЕСКО, в яких 

аналізуються особливості розвитку медійної сфери окремих регіонів світу. 

Зокрема, це група оглядів «Світові тенденції у сфері свободи слова та розвитку 

ЗМІ: 2017/18» [606–612]. 

Третю групу утворюють праці, пов’язані з дослідженням ролі мас-медій у 

стратегічних, зокрема, зовнішньополітичних комунікаціях держави як 

ключового актора міжнародних відносин, формами та стратегіями діяльності 

держави у міжнародному інформаційному просторі. 

Першу підгрупу джерел склали праці, в яких вивчаються різні моделі та 

форми впливу ЗМІ на громадську думку. Насамперед це концептуальні праці 
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таких вчених, як В. Ліппман [95], Б. Вестлі та М. Мак-Лін [595], Й. Ґалтунґ та 

М. Руґе [393], М. Мак-Комбс та Д. Шоу [458], Е. Перс [494], які заклали 

підвалини досліджень впливу ЗМІ та запропонували певні дослідницькі рамки; 

узагальнюючі та критичні праці таких дослідників, як Я. Жукова [57], В. Кулик 

[93], Д. Лафі [445], Д. Мак-Квейл [104], М. Назаров [122], В. Дж. Поттер [502]; 

колективні монографії «Інформація та громадська думка» [65], «Медіа-ефекти: 

досягнення теорії та досліджень» [463]. 

Другу підгрупу складають праці, присвячені м’якій силі держави і 

практиці публічної дипломатії та її окремих компонентів (зокрема, віртуальної 

дипломатії) у практиці провідних акторів світу. Центральне місце в історіографії 

даної проблематики займає низка праць автора концепту м’якої сили Дж. Найя 

— «Парадокс американської сили» (2002 р.), «М’яка сила: засоби для успіху у 

світовій політиці» (2004 р.), «Майбутнє сили» (2011 р.) [485–487], в яких 

автором обґрунтовано сутність «м’якої сили» держави та особливості й 

перспективи цього компоненту могутності США. Роль «м’якої сили» у 

глобалізованому світі показана у праці А. Чонґа «Зовнішня політика в 

глобальному інформаційному просторі: Актуалізація м’якої сили» [331]. 

Власне публічній дипломатії присвячені колективні монографії «Нова 

публічна дипломатія: м’яка сила в міжнародних відносинах» (2005 р.) [561], 

«Європейська публічна дипломатія: м’яка сила за роботою» (2013 р.) [375], 

монографія «Британська публічна дипломатія та м’яка сила: дипломатичний 

вплив та цифрова революція» (Дж. Паммент, 2016 р.) [493]. Доробок вітчизняних 

фахівців представлений монографіями «ПР-технології в міжнародних 

відносинах (європейський досвід та перспективи України)» (О. Шевченко, 

2003 р.) [271], «“М’яка сила” в сучасній геополітиці» (2011 р.) [96], «Соціальні 

медіа у структурі зовнішньої політики провідних міжнародних акторів» 

(Н. Піпченко, 2014 р.) [142], «Комунікативні тренди міжнародних відносин» 

(2016 р.) [78]. В цих працях широко представлені різні погляди на задачі 

публічної дипломатії, специфіку національних та регіональних практик, роль 

новітніх медій у її реалізації. 



 68 

Також різні аспекти застосування технологій зв’язків з громадськістю та 

публічної дипломатії у зовнішньополітичних стратегіях країн світу стали 

предметом розгляду таких вітчизняних вчених і дослідників, як С. Бєлєй [10], 

І. Гавриленко [20], Я. Гапонова [22], В. Горбатенеко [27], С. Гуцал [32], 

Н. Сербіна [205], Є. Тихомирова [248], О. Тищенко-Тишковець [249], 

М. Трофименко [252], В. Ціватий [269], О. Шевчук [273]; таких зарубіжних 

вчених і дослідників, як Р. Вікерс [584], Е. Гільбоа [398], В. Дізард [356], 

Дж. Курланцік [441], М. Леонард [446], Дж. Най [484], Д. Сонді [540], П. ван Хем 

[582]. 

Проблематика медіа-дипломатії та ролі ЗМІ у зовнішньополітичній, 

зокрема, дипломатичній практиці були предметом уваги таких вчених і 

дослідників, як Р. Аммон [290], Е. Гільбоа [396; 397; 399], Н. Калл [341], П. Карл 

[434], Й. Коен [333], С. Лівінгстон [450], Я. Лім [448], П. Робінсон [515], 

С. Сорока [535], І. Філенко [264], О. Шевченко [527]; комплексно розглянуті у 

колективній монографії «Новинні ЗМІ та зовнішні відносини: багатовимірна 

перспектива» [477]. Роль Інтернету у дипломатичній практиці знаходилася у 

фокусі уваги таких дослідників, як Н. Весткотт [594], А. Сандре [520], Б. Хокінг 

та Я. Меліссен [416; 466], Ф. Хенсон [409–410]. Іномовлення як інструмент 

зовнішньополітичної практики окремих країн світу розглядалося у працях таких 

дослідників, як С. Анхольт [6], О. Зеллнер [615], Р. Мірчандані та А. Т. Абубака 

[467], М. Прайс [505], С. Сі [529]. Роль та форми інформаційних війн та 

пропагандистських практик у міжнародних відносинах узагальнено у працях 

«Пропаганда і переконання» [506], «Інформаційні впливи: роль у суспільстві та 

сучасних воєнних конфліктах» [158]; окремі політичні, історичні, соціокультурні 

тощо аспекти охарактеризовані у працях таких дослідників, як Н. Волковський 

[18], Д. Дубов [55], Е. Карр [325], Є. Магда [97], К. Сомервіль [532], Ф. Тейлор 

[541], В. Фісанов [265–266]. Залучення таких окремих «кластерів» робіт 

уможливило формування об’ємної картини ролі масових комунікацій у 

зовнішньополітичних стратегіях провідних країн світу. 
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Окрему, четверту групу джерел складають дослідження, присвячені місцю 

України у сучасній світовій медійній світ-системі. 

Питанням еволюції міжнародної інформаційної політики України, 

присвячена колективна монографія «Інформаційна політика України: 

європейський контекст» [67], монографія І. Арістової «Державна інформаційна 

політика: організаційно-правові аспекти» [7], монографія І. Сопілко «Державна 

інформаційна політика України: стан та шляхи реалізації» [211], праці таких 

вітчизняних авторів, як С. Гнатюк [24], В. Дрешпак [52], Ю. Мосенко [119], 

М. Песенті [135], І. Розкладай [197–199], О. Фролова [268]. 

Відчутну роль у науковому дискурсі з даної проблематики відіграли 

дисертаційні роботи О. Дубаса «Інформаційний розвиток сучасної України у 

світовому контексті: політологічний аналіз», в якій автор аналізує роль і 

специфіку інформаційного розвитку України на тлі загальносвітового процесу 

інформатизації [53], О. Петкової «Політичні імперативи позиціонування України 

в міжнародному інформаційному просторі», в якій дослідниця досліджує імідж-

функцію як одну з нових функцій інформаційного простору та показує специфіку 

даної функції для України з урахуванням геополітичного положення й 

історичного розвитку держави [137]; М. Кужельного «Зовнішня інформаційна 

політика України в державотворчому процесі України», в якій автор здійснив 

спробу комплексно дослідити розвиток зовнішньої інформаційної політики 

України [92]; Н. Карпенко «Геополітичні аспекти іміджевого позиціонування 

України», в якій авторка, серед іншого, запропонувала модель формування 

іміджу України в рамках геополітичних проектів «Велика Європа» та «Великий 

шовковий шлях» [70]; М. Процюк «Роль публічної дипломатії у сучасних 

українсько-польських відносинах», в який проаналізовано особливості 

іміджевого позиціонування (за участю як державних, так і недержавних 

структур) країн одна в одній, і наголошується на важливій ролі ЗМІ у цих 

процесах [190]. 

Дослідники та експерти І. Беззуб [8], О. Гресько [30], С. Даниленко [33], 

О. Джолос [44], І. Долженкова [48], В. Конах [80], Г. Красноступ [89] 
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охарактеризували різні аспекти розвитку українського іномовлення. Також 

залучалися розробки провідних вітчизняних аналітичних центрів, таких, як 

Національний інститут стратегічних досліджень [204] та Центр Разумкова [39]. 

Важливою групою джерел є різного роду матеріали, які сформували 

емпіричну базу нашого дослідження. Ця група містить декілька підгруп джерел. 

Першу підгрупу складають документи, що утворюють корпус міжнародного 

інформаційного права і пов’язані з медійною сферою. Другу групу складають 

нормативно-правові акти України (закони, укази президента, постанови 

парламенту та уряду тощо) та програмні й доктринальні документи, пов’язані з 

різними аспектами національної інформаційної політики, інформаційної 

безпеки, розвитку вітчизняного іномовлення. Третю підгрупу джерел складають 

нормативні документи окремих держав світу, пов’язані із функціонуванням 

національних систем іномовлення. 

Наступну підгрупу джерел формують документи та матеріали 

міжнародних інституцій, діяльність яких розглядалася в ході виконання завдань 

роботи. Особливу роль в цій підгрупі відіграють документи Організації 

Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, включаючи аналітичні звіті 

й огляди, доповіді та стратегії діяльності. 

Окрему важливу підгрупу джерел емпіричної інформації становлять 

публікації засобів масової інформації, які висвітлюють ті чи інші аспекти 

функціонування глобальної та регіональних медійних світ-систем, практики 

використання медійного потенціалу у реалізації зовнішньополітичних стратегій 

окремих країн світу, становлення вітчизняного іномовлення тощо. 

Джерелами офіційної інформації слугували веб-сайти міжнародних 

інституцій, у т.ч. регіональних медійних асоціацій, органів державної влади, 

засобів масової інформації, що виконують функції міжнародного мовлення. 
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1.3. Методологія дослідження розвитку глобальної медійної світ-

системи в умовах постбіполярності  

Формулювання наукової проблеми визначило методологію дослідження. 

Досягнення мети дослідження потребувало залучення потенціалу 

системного підходу. Його суть полягає в тому, що будь-який більш-менш 

складний об’єкт розглядається як відносно самостійна система зі своїми 

особливостями функціонування і розвитку. Ґрунтуючись на ідеях цілісності і 

відносної незалежності об’єктів, що знаходяться в цілісному світі, принцип 

системності передбачає подання досліджуваного об’єкта як певної системи, яка 

характеризується: елементним складом; структурою як формою взаємозв’язку 

елементів; функціями елементів і цілого; єдністю внутрішнього і зовнішнього 

середовища системи; законами розвитку системи і її складових [223, с.8–9]. 

Відповідно, задіяння системного підходу уможливило аналіз глобальної та 

регіональних медіа-систем з позицій їхньої структури, внутрішніх зв’язків, 

властивостей ієрархічності, адаптивності, інтегративності. 

Для глобальної медіа-системи визначалися ключові елементи 

(універсальні та спеціалізовані міжнародної інституції, провідні ЗМІ, що 

охоплюють систему в цілому), нормативні та програмні засади, що визначають 

розвиток системи у постбіполярний період, роль міжнародного мовлення 

провідних акторів міжнародних відносин як ключового інтегративного фактору 

глобальної медійної системи. 

Виразні процеси регіоналізації глобальної медійної сфери вимагають 

фокусування уваги та медіа-системах макрорегіонів світу як підсистемах 

глобальної медіа-системи. Це обумовлюється відчутно різними детермінантами, 

що є домінуючими атрибутами розвитку окремих регіональних медіа-систем, 

наявністю помітної регіональної кооперації в медійній сфері тощо. 

Зокрема, аналізувалися внутрішнє середовище — системоутворюючі 

елементи системи (регіональні медійні міжурядові та неурядові організації, 

флагманські регіональні медійні інституції тощо, провідні ЗМІ, що охоплюють 

систему в цілому), підсистеми (субрегіональні медійні системи), інші елементи, 
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характерні для даної регіональної медійної та/або суттєві з позицій аналізу 

особливостей функціонування системи в контексті глобальної медійної світ-

системи); та особливості взаємодії із зовнішнім середовищем (глобальною 

медійною світ-системою, іншими регіональними медійними системами, 

окремими країнами з-поза даної системи), у т.ч. з позицій виявлення 

пріоритетних напрямів та основних акторів цієї взаємодії. Дослідницька оптика 

при цьому фокусувалася на політичному контексті функціонування цих систем 

— як внутрішньому (особливості політичного, економічного та культурного 

розвитку регіону, комплекс яких дефініював політичне середовище існування 

медіа-системи; діяльність панрегіональних міжнародних галузевих урядових та 

неурядових організацій), так і зовнішньому (вплив міжнародної обстановки; 

вплив окремих держав з-поза системи, що включають даний регіон чи окремі 

його частини/країни до сфери своїх зовнішньополітичних інтересів та, 

відповідно, до переліку об’єктів свого іномовлення; діяльність глобальних 

міжнародних інституцій). 

Долучення потенціалу світ-системного підходу дозволило в рамках 

нашого дослідження коректно розглядати глобальну медіа-систему як систему, 

що сама утворює своє середовище і необов’язково співпадає з усім світом, 

виокремлювати й аналізувати регіональні (і навіть субрегіональні) медіа-

системи, а також акцентувати увагу на ієрархічних відносинах всередині 

системи, виокремлюючи країни «центру», «периферії» та «напівпериферії». 

Виходячи з логіки світ-системного підходу та характеру досліджуваних медіа-

систем, країнами «центру» вважатимуться країни, які є активними «донорами» 

медіа-контенту і в силу цього здатні істотно впливати на характер та зміст 

інформаційних потоків всередині системи; країнами «периферії» — країни, які є 

«реципієнтами» медіа-контенту і не відіграють скільки-небудь помітної ролі в 

рамках системи; країнами «напівпериферії» — країни, які займають проміжне 

становище між країнами «центру» та «периферії»: є переважно реципієнтами 

медійних потоків, але при цьому намагаються бути й «донорами», зокрема, 

здійснюючи іномовлення. 
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Комплексне та всебічне дослідження проблеми розвитку глобальної 

медійної світ-системи в пост-біполярний період вимагало залучення широкого 

спектру методів. До групи загальних методів, застосованих при написанні даної 

дисертаційної роботи, слід віднести системний та структурно-функціональний 

методи, які дали можливість всебічно проаналізувати таке комплексне, 

багатовимірне та динамічне явище як глобальна медійна система; метод 

сходження від абстрактного до конкретного дозволив перейти від загальних 

проблем функціонування глобальної медійної світ-системи до виявлення 

конкретних проявів взаємного впливу цієї системи та постбіполярної системи 

міжнародних відносин; історичний метод дозволив вивчити ретроспективу 

становлення глобальної та регіональних медіа-систем. До групи використаних 

загальнологічних методів входять аналіз та синтез, індукція та дедукція, 

абстрагування, узагальнення. Серед емпіричних методів, зокрема, були 

використані case study, компаративний аналіз, метод аналізу документів, 

історичний метод, статистичний аналіз. 

Активне використання таких неоднозначно трактованих в академічній 

літературі термінів, як-от «публічна дипломатія», «медіа-дипломатія» тощо 

вимагала застосування термінологічного аналізу. Метод системного аналізу був 

задіяний для побудови ідеальної моделі системи реалізації медійного 

компонента політики публічної дипломатії. 

Інтердисциплінарний характер даної робот вимагав залучення 

дослідницького арсеналу комунікативістики. Зокрема, для характеристики 

впливу на громадську думку, у т.ч. зарубіжних аудиторій, був використаний 

концепт праймингу; моделі медійних ефектів Е. Перс були включені як 

інструмент аналізу характеру і напрямів використання ЗМК у 

зовнішньополітичній стратегії. Застосування моделі комунікаційного процесу 

Шеннона-Вівера виявилася плідною для аналізу практики перешкод 

міжнародному мовленню з боку інших країн. 

Важливим методологічним ресурсом стало залучення концептів 

«національного інтересу», «м’якої сили» та «балансу сил». 
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Концепт «національного інтересу» в його «реалістичному» вимірі 

дозволяє аналізувати мас-медії та їхнє функціонування у транскордонному 

масштабі (зокрема, практики іномовлення) як ключовий інструмент реалізації 

м’якої сили держави за кордоном, як неодмінний компонент могутності держави 

в сучасних умовах. Ліберально-ідеалістична парадигма «національного 

інтересу» дозволяє досліджувати процеси глобалізації медійної сфери як вагомої 

проблеми сучасності, вирішення якої можливе лише спільними зусиллями 

багатьох акторів, і, відповідно, розвиток глобальної медійної системи є зачіпає 

«інтереси» всіх учасників міжнародній відносин. 

Концепт «м’якої сили» дозволив показати, що поряд із традиційними 

джерелами могутності (військова сила та економіка) важливу роль відіграють 

привабливість актора міжнародних відносин (імідж та бренд, задекларовані 

цінності й цілі тощо) та можливість визначати ним політичний порядок денний. 

В умовах транскордонності медійних потоків засоби масової інформації як 

інструмент впливу на громадську думку (у т.ч. на зарубіжні аудиторії) є 

ключовими каналами формування, закріплення й посилення «м’якої» сили 

актора, ефективне та збалансоване поєднання якої із «жорсткими» компонентами 

сили визначає здатність актора впливати на перебіг подій в міжнародних 

відносинах та на поведінку інших акторів. Акцент саме на поєднанні обох типів 

сили зроблений нами виходячи з небезпеки переоцінювання ролі та переваг 

м’якої сили, адже на сьогоднішній день матеріальні важелі впливу залишаються 

і, на нашу думку, ще довго залишатимуться вагомим (якщо не визначальним) 

компонентом потужності держави, який визначає її вагу на світовій арені. У 

західній політичній науці з’явився навіть спеціальний термін — «розумна сила» 

(англ. smart power), що розуміється як здатність актора поєднувати в собі 

елементи жорсткої та м’якої сили таким чином, щоб вони доповнювали один 

одного задля дієвого й ефективного просування намірів актора [599, с.110]. 

Концепт «балансу сил» дозволив довести, що транскордонні ЗМК є одним 

із ключових факторів розбалансування усталених конфігурацій балансу сил на 

глобальному та регіональному рівнях. Приміром, приклад сучасної 
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пропагандистської машини РФ переконливо довів, що уміле комплексне 

використання медінйого потенціалу телебачення та Інтернету задля 

маніпулювання громадською думкою за кордоном є потужним ресурсом, 

здатним приносити політичні результати, а приклад телеканалу (а згодом 

мережі) Аль-Джазіра продемонстрував, як за допомогою власних ЗМІ невелика 

держава здатна стати впливовим регіональним гравцем. 

Моделювання система реалізації медійного компонента політики 

публічної дипломатії здійснювалося на основі аналізу успішного досвіду 

Сполучених Штатів Америки у цій царині (case study діяльності Державного 

департаменту та окремих його підрозділів, Інформаційного агентства США, 

Агентства США з глобальних медіа, ЗМІ що входять до системи іномовлення 

країни). Моделювання проводилося у формі виконання таких послідовних 

кроків: завдання або призначення системи; місце в системи більшого масштабу; 

цілі системи; функції системи; властивості системи; власні цілі елементів 

системи; властивості елементів системи; схема функціонування елементів; 

зв’язки між елементами системи; характеристика оточуючого середовища; 

взаємодія оточуючого середовища із системою; чим система виділяється на фоні 

оточуючого середовища; пошук розв’язків. Для пошуку розв’язку був обраний 

метод «дерева цілей».  

Дослідження місця України у сучасній світовій медійній світ-системі було 

здійснено на основі комплексного дослідження нормативного та 

інституціонального вимірів діяльності держави як із входження у світовий 

медійний простір, так і з забезпечення захисту від небажаних зовнішніх впливів. 

Зокрема, за допомогою аналізу документів та компаративного аналізу було 

виявлено імперативи міжнародної інформаційної політики за зазначеними 

напрямами та їхню еволюцію; за допомогою аналізу документів та case study 

було проаналізовано еволюцію еволюції міжнародного й безпекового вимірів у 

діяльності профільних органів центральної влади України. Задля виявлення ролі 

входження України до глобальної медійної світ-системи як елемента 

зовнішньополітичної стратегії держави був задіяний широкий спектр методів, 



 76 

включаючи case study, структурно-функціональний метод, аналіз нормативних 

документів, аналіз документів, які визначали пріоритетні напрями 

зовнішньополітичної діяльності, що можуть бути віднесені до публічної, 

зокрема, медійної дипломатії. 

Дослідження ефективності інструментів іномовлення України здійснено за 

допомогою історичного аналізу (характеристики становлення відповідних ЗМІ), 

залучення експертних оцінок, виявлення програмних задач і цільових аудиторій 

та співставлення цих відомостей із реальними задачами іномовлення на різних 

етапах становлення української державності, аналізу популярності їхніх сторінок 

у соціальних медіях. 

При розгляді особливостей міжнародного компонента інституціонального 

та програмного забезпечення інформаційної політики України акцент було 

зроблено на таких основних аспектах, як активна діяльність у міжнародному 

медійному просторі (включаючи використання іномовлення й формування 

позитивного іміджу країни) та захист національного інформаційного простору. 

Перше дало змогу охарактеризувати розуміння українським керівництвом ролі 

інтеграції у глобальну медійну систему як вітального фактору сталого розвитку 

країни; друге — показати, чи мало місце усвідомлення того, що явні та латентні 

зусилля Російської Федерації з утримання України в межах своєї медійної 

системи є загрозою національній безпеці. В цьому контексті на окрему увагу 

заслуговує вивчення еволюції органів державної влади, які відповідають за 

інформаційну політику, зокрема, їхнього статусу та визначених імперативів 

діяльності. Такий аналіз дав можливість зрозуміти, яке місце займав 

міжнародний медійний вимір у діяльності державних виконавчих структур. 

Дослідження ефективності інструментів іномовлення України здійснено за 

допомогою історичного аналізу (характеристики становлення відповідних ЗМІ), 

залучення експертних оцінок, виявлення програмних задач та цільових 

аудиторій та співставлення цих відомостей із реальними задачами іномовлення 

на різних етапах становлення української державності, аналізу популярності 

їхніх сторінок у соціальних медіях. 
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Враховуючи тривалу інертність української держави у задіюванні 

медійного потенціалу для забезпечення адекватної національним інтересам 

представленості у європейському та глобальному інформаційному просторах, у 

перелік задач дослідження включено виявлення ролі приватних ініціатив 

у сприянні входженню України у міжнародний медійний простір та у протидії 

російським дезінформаційним та пропагандистським кампаніям. Акцент при 

цьому робився на характеристиці потенційних аудиторій (за наявними мовними 

версіями), а також проведенні статистичного та компаративного аналізу 

популярності сторінок відповідних проектів у соціальних мережах. 

Аналіз популярності сторінок МЗС, інструментів іномовлення, 

недержавних інтернет-проектів здійснювався за допомогою таких контрольних 

показників, як кількість підписників, кількість уподобань, кількість переглядів 

та опублікованих відеороликів (для сервісу YouTube), кількість уподобань (для 

Facebook та Twitter), кількість «твітів» (для сервісу Twitter), кількість читачів 

(для сервісів Twitter та Instagram). Також був здійснений компаративний аналіз, 

який дозволив зробити висновки щодо ефективності та охоплення державних та 

недержавних комунікаційних каналів в соціальних мережах. 

Для аналізу інформаційної присутності України у світовому медійному 

інтернет-просторі були використані новинні агрегатори «Google News», «Yahoo 

News» та «Newslookup.com». Була задіяна методика кількісного контент-аналізу: 

вибірка — 100 англомовних новин за ключовим словом «Ukraine»; категорія 

аналізу — джерело (ЗМІ); одиниця аналізу — новинне повідомлення; одиниця 

рахунку — приналежність новинного повідомлення до певного джерела. 

Крім того, в рамках даної дисертаційної роботи був використаний метод 

SWOT-аналізу, який був використаний задля характеристики аналізу перспектив 

входження України до глобальної медійної світ-системи та вироблення 

відповідних рекомендацій. 
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Висновки до розділу 1 

1. Застосування світ-системного підходу до аналізу міжнародної медійної 

системи дозволяє конвергувати потенціал системного підходу, який 

уможливлює розгляд даної системи як множини взаємопов’язаних елементів, 

виокремлення цих елементів та зв’язків між ними, та світ-системного підходу, 

який дозволяє в рамках нашого дослідження коректно розглядати глобальну 

медіа-систему як систему, що сама утворює своє середовище і необов’язково 

співпадає з усім світом, виокремлювати й аналізувати регіональні (а навіть 

субрегіональні) медіа-системи, а також акцентувати увагу на ієрархічних 

відносинах всередині системи, виокремлюючи країни «центру», «периферії» та 

«напівпериферії». 

Авторське визначення глобальної медійної світ-системи полягає у 

трактуванні її як сукупності взаємодіючих медійних інституцій (глобальних ЗМІ, 

агентств новин, міжнародних організацій, що опікуються різними аспектами 

сфери міжнародної інформації та комунікації, спеціалізованих організацій, що 

виконують роль асоціацій представників медійної індустрії), а також 

організаційних норм і регулювань в медійній сфері, що характеризується 

наявністю процесів кооперації в медійній сфері як на урядовому, так і на 

неурядовому рівнях, інтегральність якої детермінується процесами глобалізації 

комунікацій, насамперед існуванням глобальних ЗМК, регулятивними 

зусиллями глобальних міжурядових та неурядових організацій, проактивною 

діяльністю в медійній сфері держав — провідних акторів міжнародних відносин. 

2. Процеси розвитку глобальної медійної світ-системи безпосередньо 

пов’язані з двома паралельними тенденціями розвитку міжнародної системи, а 

саме глобалізацією і регіоналізацією. Перша тенденція значною мірою 

обумовлена появою глобальних ЗМК, що, власне, і дозволило говорити про 

появу саме глобальної медіа-системи. Друга тенденція пов’язана з виразними 

процесами політичної та культурної гравітації на рівні макрорегіонів, що має 

відчутний вплив на розвиток медійної сфери. Останнє вимагає виокремлення 
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низки регіональних медійних світ-систем як окремих сутностей глобальної 

медійної світ-системи. 

Авторське визначення регіональної медійної світ-системи полягає у 

трактуванні її як сукупності взаємодіючих медійних інституцій 

(транснаціональних та панрегіональних ЗМІ, агентств новин, регіональних 

спеціалізованих організацій, що виконують роль асоціацій представників 

медійної індустрії), а також певних організаційних норм і регулювань в медійній 

сфері, що характеризується територіальною локалізацією, пріоритетністю 

внутрішніх інформаційних потоків, наявністю процесів кооперації в медійній 

сфері як на урядовому, так і на неурядовому рівнях, інтегральність якої 

детермінується політичними, географічними чи культурними факторами. 

3. Розвиток глобальної медійної світ-системи значною мірою обумовлений 

включенням потенціалу ЗМІ як інструменту впливу на громадську думку у 

зовнішньополітичні практики провідних акторів міжнародних відносин. Масові 

комунікації стали ключовим каналом реалізації «м’якої сили» держави, а 

дипломатична діяльність увібрала в себе практики взаємодії з цільовими 

аудиторіями за допомогою транскордонних ЗМК, включаючи одержання 

зворотного зв’язку у різних формах. 

Діяльність держави із організації взаємодії з цільовими аудиторіями 

можна розглядати через призму практик, які традиційно позначаються як зв’язки 

з громадськістю. Виходячи з особливостей PR-практик у зовнішньополітичній 

сфері зовнішньополітичний паблік рілейшнз можна розглядати як компонент 

стратегічних комунікацій, що здійснюється зовнішньополітичним відомством та 

дипломатичною службою держави з метою формування прихильного ставлення 

цільових груп зарубіжних аудиторій до зовнішньополітичної активності 

держави. Наявні погляди на сутність такого явища як публічна дипломатія дає 

підстави для твердження, що це поняття і поняття зовнішньополітичного PR є 

тотожними. Уникнення використання останнього пов’язане як з неоднозначними 

конотаціями поняття PR, так і з більш зручним використанням у сфері 

зовнішньої політики понять, складовими яких є поняття «дипломатія». 
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РОЗДІЛ 2 

МІЖНАРОДНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ПОСТБІПОЛЯРНОСТІ 

2.1. Політичний вимір функціонування глобальної медійної світ-

системи 

Аналізуючи роль засобів масової інформації та комунікації у міжнародних 

відносинах, переважна більшість дослідників концентрують свою увагу саме на 

постбіполярному періоді. Це обумовлено насамперед тим, що, по-перше, розпад 

соціалістичного табору та самого СРСР призвів до радикального 

переформування самої глобальної системи, а по-друге, ці процеси співпали з 

двома подіями, що докорінно змінили міжнародний медійний простір, а саме з 

появою цілодобового глобального телеканалу CNN, який під час війни у 

Перській затоці 1991 року довів приголомшлений вплив цього ЗМК на перебіг 

міжнародних політичних подій, та виникненням на початку 1990-х і подальшим 

стрімким розвитком інтернет-сервісу World Wide Web (WWW, дослівно 

«Всесвітнє павутиння»). Власне, заради можливості мати доступ до величезного 

масиву інформації, обсяг якого стрімко зростав, а також можливості самому 

публікувати власні матеріали і робити їх доступними всьому світові, люди 

почали приєднуватися до Інтернету, і досить швидко власне поняття Інтернету 

серед широкого загалу почало асоціюватися саме з WWW. 

Тим не менш, витоки процесів становлення глобальної медійної світ-

системи можна віднайти ще у XIX столітті, коли з’явились технології 

електричного телеграфу. Ця технологія здійснила відчутний вплив на перебіг 

тогочасних міжнародних відносин. Приміром, як зауважують дослідники, 

бурхливий розвиток телеграфу став вирішальним фактором об’єднання 

Британської імперії. До кінця століття, завдяки кабельним з’єднанням, телеграф 

дозволив Міністерству у справах колоній та Міністерству у справах Індії 

комунікувати з усією імперією упродовж декількох хвилин, тоді як раніше 

потрібно було кілька місяців для того, щоб пошта прибула через море. Телеграф, 



 81 

встановлений в Алжирі в 1842 році, надав вирішальну допомогу французам під 

час окупації і колонізації Алжиру. Під час Кримської війни (1854–56 роки) 

Велика Британія та Франція, намагаючись запобігти розширенню російської 

експансії на захід, яка загрожувала сухопутним шляхам до колоніальних 

територій означених країн в Азії, обмінювалися військовою розвідувальною 

інформацією через підводний кабель у Чорному морі [566, с.14]. Аналогічну роль 

у зміцненні колоніальних імперій зіграла і поява радіомовлення як нового засобу 

масової комунікації (у Розділі 3 це проілюстровано на прикладі британської та 

французької служб радіомовлення). В цьому контексті можна згадати відому 

тезу Г. Інніса, що імперія є індикатором ефективності комунікації [424, с.7], 

маючи на увазі, що саме існування імперій можливе за умови налагодження 

зв’язків між центром та підконтрольними територіями. Роль телеграфу як 

критично важливого комунікаційного засобу підтверджується заснуванням 

двадцятьма європейськими державами у 1865 році Міжнародного телеграфного 

союзу (нині під назвою Міжнародний телекомунікаційний союз є 

спеціалізованою агенцією ООН).  

Прокладання трансконтинентальних та підводних трансокеанських 

кабелів фактично і утворили підґрунтя майбутньої глобальної медійної системи, 

адже телеграфні мережі уможливили оперативне передавання й новин між 

країнами та континентами, створивши передумови для утворення майбутнього 

«глобального села». Поява радіо значно посилила і пришвидшила ці процеси, 

насамперед завдяки значно більш дешевій вартості обладнання. 

Роль радіомовлення у становленні глобальної медійної системи, окрім того 

що воно стало принципово новим ЗМК, полягає у тому що саме воно в силу своєї 

фізичної природи стало першим транскордонним ЗМК, а відтак інструментом, 

що уможливив практично безперешкодне потрапляння однієї країни в медійний 

простір іншої. Це ознаменувало початок епохи «війн в ефірі», коли 

радіомовлення почало активно використовуватися для ведення пропаганди 

однієї країною проти іншої. Такі практики стали досить активними у міжвоєнний 

період і були вагомими компонентом Холодної війни між СРСР та Заходом. Крім 
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того, у біполярний період чимало країн стали активно задіювати потенціал 

радіомовлення в рамках своїх стратегій публічної та культурної дипломатії, 

зокрема, для формування сприятливої громадської думки за кордоном. 

У біполярний період з’являються ще два фактори, що детермінували 

розвиток медійних систем на глобальному, регіональному та національному 

рівнях. По-перше, це поява телебачення, яке швидко поширилося і стало 

найпопулярнішим ЗМК, а по-друге, це освоєння космосу і поява технологій 

супутникового телебачення. Запуск у 1962 році американською компанією 

AT&T супутника зв’язку Telstar-1, який забезпечив двосторонній телевізійний 

зв’язок між США та Великою Британією [336, с.x], ознаменував, на нашу думку, 

цілу низку «новацій» у розвитку глобальної медійної системи: 1) перебирання 

США на себе ролі лідера у розвитку глобальних комунікацій; 2) входження 

приватного сектору як активного гравця у міжнародному інформаційному 

просторі; 3) власне зародження супутникового телебачення як нового 

«генератора» транскордонних інформаційних потоків. Надалі роль супутників 

зв’язку як технологічної основи глобальних комунікацій посилилася завдяки 

їхньому використанню для передавання інтернет-трафіку. 

У постбіполярний період ці фактори посилилися стрімким розвитком 

інформаційно-комунікаційних, зокрема, інтернет-технологій. Вже на початку 

1990-х років в експертному середовищі мало місце усвідомлення 

безпрецедентного впливу нових ІКТ на міжнародні відносини. Приміром, у 

підготовленій у 1991 році співробітником Департаменту міжнародної політики 

аналітичного центру RAND Д. Ронфельдтом доповіді «Кіберократія, 

кіберпростір, кіберологія: політичні ефекти інформаційної революції» 

наголошується, що інформація стає новим джерелом влади, а нові технології 

глибоко змінюють характер політичної влади, суверенітету та управління: 

– Розподіл влади та перспективи для співпраці і конфліктів все частіше 

розглядаються як функція, пов’язана з різною здатністю урядів та інших 

політичних діячів використовувати нові технології. Нові відмінності виникають 

між інформаційно «заможними» та «незаможними». Одні актори можуть стати 
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світовими інформаційними потугами, а інші, особливо країни «третього світу», 

матимуть страх перед «електронною колонізацією» та «інформаційним 

імперіалізмом». 

– Інформаційні потоки на основі розповсюдження нових технологій 

підривають традиційні уявлення щодо територіального суверенітету. Інформація 

в електронній формі, на відміну від більшості товарів і послуг, важко піддається 

контролю, фінансові потоки даних, електронне листування між комп’ютерами і 

факсами, телевізійні передачі з віддалених вогнищ напруженості не зупиняються 

в пунктах перетину кордону. «Чіпляння» за закриті, автаркічні уявлення про 

суверенітет є все менш і менш життєздатним вибором для ультра-

націоналістичних урядів. 

– Ключові очікування щодо управління полягають у тому, що нова 

технологія надає переваги суспільству над державою, і тим самим зміцнює 

перспективи демократії. Революційні потрясіння 1989 року, особливо в Східній 

Європі, надали докази для цього, і зріс оптимізм, що відкриті суспільства є 

переважаючими і здобудуть перемогу над закритими. … 

– Крім того, нові технології підвищили очікування, що лідери та їхні 

команди матимуть доступ до більш якісної інформації з будь-якої галузі та рівня 

урядування, яку зможуть одержувати практично на вимогу [517, с.13–14]. 

Контури глобальної медійної системи формували (як в біполярний, так і в 

постбіполярний період) поява глобальних засобів масової інформації 

(радіостанцій, телеканалів), виникнення глобальних та регіональних інституцій, 

покликаних сприяти міждержавній кооперації в сфері комунікації, та утворення 

міжнародного інформаційного права як окремої галузі міжнародного права, яке 

включає в себе норми, пов’язані з медійною сферою. 

Глобальні ЗМІ як актори міжнародних інформаційних відносин 

включають в себе насамперед мас-медії, що входять до національних систем 

іномовлення. Вони включають в себе радіостанції, телеканали, веб-сайти та 

сторінки в соціальних мережах, і, будучи насамперед зовнішньополітичним 

інструментом, утворюють досить динамічні структури, які адаптуються під 
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поточні задачі публічної дипломатії та пропаганди. Щодо останнього, то, як 

показує досвід розгорнутої в останні два десятиліття системи іномовлення РФ, 

пропагандистські практики не зникли з переліку інструментів державних 

стратегічних комунікацій (більш детально різні практики міжнародного 

мовлення аналізуються нами у Розділі 3). 

Другу вагому підгрупу глобальних ЗМІ формують приватні ТРК, поява 

яких значною мірою пов’язана з процесами «роздержавлення» медійної сфери. 

Як узагальнив Д. Тюссу, у 1980-х і 1990-х роках фундаментальні ідеологічні 

зміни на світовій політичній арені призвели до створення про-ринкових 

міжнародних торговельних режимів, які мали величезний вплив на міжнародні 

комунікації. Процеси дерегуляції та приватизації у сфері комунікацій та медіа-

індустрії в поєднанні з новими цифровими інформаційними та комунікаційними 

технологіями уможливили відчутний стрибок у міжнародній комунікації [566, 

с.82]. Як зауважується у [556, с.1981], до епохи глобалізації ЗМІ, за можливим 

винятком мовників з великих держав, таких як США, телевізійні мережі 

традиційно вважали себе функціонуючими всередині і задля національної 

держави, створюючи програми для громадян, а не споживачів. В рамках 

глобалізації ЗМІ національні мовники більше не мають монополії на ефір. Це 

означає динамічність мас-медій, виклик державній цензурі та розширення 

публічної сфери, і водночас також призводячи до концентрації влади ЗМІ в 

декількох, невиборних, транснаціональних корпораціях. Останні, додамо, 

базуються переважно в США і Європі, що утворило підґрунтя для дисбалансу 

глобальної медійної системи. 

Зазначені тенденції є частиною більш широких процесів переходу 

контролю над розвитком ІКТ у комерційну (себто приватну) сферу. Зокрема, 

американський дослідник М. Кастельс, відзначаючи організаційні та 

інституційні зміни структури масової комунікації в останні десятиліття, виділив 

такі основні її аспекти: широка комерціалізація засобів масової інформації в 

більшості країн світу; глобалізація та концентрація медіа-бізнесу через 

утворення конгломератів та мереж; сегментація, спеціалізація та диверсифікація 
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ринків ЗМІ, з акцентом на культурну ідентифікацію аудиторії; формування 

мультимедійних бізнес-груп, які охоплюють всі форми комунікації, включаючи 

Інтернет; підвищення рівня ділового зближення телекомунікаційних компаній, 

комп’ютерних компаній, інтернет-компаній і медіа-компаній [327, с.56]. 

В контексті функціонування глобальних ЗМІ слід відзначити, що поява 

Інтернету призвела до виникнення явища конвергенції, під яким в даному 

контексті розуміється інтеграція мас-медій з Інтернетом, адже ця глобальна 

мережа стала технологічною основою, альтернативним каналом доставки різних 

форм масової інформації «традиційними» медіями. Як наслідок, завдяки 

Інтернету будь-який засіб масової інформації потенційно є глобальним. Однак 

це не означає, що «традиційні» ЗМІ відходять у минуле: телебачення все ще 

лишається популярним ЗМК, а в багатьох технологічно відсталих країнах з 

нерозвиненою чи навіть відсутньою інфраструктурою Інтернету та низьким 

рівнем життя радіомовлення (і, до певної міри, телебачення) все ще лишається 

основним каналом масової комунікації. 

Враховуючи роль інформаційного виміру розвитку людства, відповідна 

проблематика знайшла відображення у діяльності Організації Об’єднаних Націй, 

зокрема, у міжнародних цілях розвитку, що ухвалювалися ООН. Так, в 

ухвалених після «Саміту тисячоліття» 2000 року розрахованих до 2015 року 

«Цілях розвитку тисячоліття» ціль 8 «Сформувати всесвітнє партнерство з 

метою розвитку» містила завдання 8F «У співпраці з приватним сектором 

зробити доступними блага нових технологій, особливо інформаційні та 

комунікаційні», в рамках якого, зокрема, передбачалось збільшити покриття 

стільниковим зв’язком з 58% до 95% населення, і збільшити проникнення 

Інтернету з 6% до 43% [581]. Ухвалена 25 вересня 2015 року Генеральною 

асамблеєю ООН резолюція № 70/1 «Перетворення нашого світу: Порядок 

денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року» затвердила «Цілі 

сталого розвитку», які прийшли на заміну «Цілям розвитку тисячоліття». В них 

Ціль 9 «Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій 

індустріалізації та інноваціям» містить задачу 9.c «Істотно розширити доступ до 
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інформаційно-комунікаційних технологій і прагнути до забезпечення загального 

та недорогого доступу до Інтернету в найменш розвинених країнах до 2020 

року»; а Ціль 17 Партнерство заради сталого розвитку «Сприяння розбудові 

миролюбного і всеохопного суспільства задля сталого розвитку, забезпечення 

всім доступу до правосуддя і створення ефективних, підзвітних та інклюзивних 

інституцій на всіх рівнях» містить задачу 17.8 «Забезпечити до 2017 року 

повномасштабне функціонування банку технологій та механізму розвитку науки, 

технологій та інновацій в інтересах найменш розвинених країн і розширити 

використання високоефективних технологій, зокрема інформаційно-комуніка-

ційних технологій» [157]. Зв’язок з медійною сферою проявляється у тому, що 

маючи доступ до Інтернету населення слаборозвинених країн одержуватиме 

доступ і до новинного контенту, у т.ч. аудіовізуального. Враховуючи згадану 

вище конвергенцію медій, це, зокрема, означає можливість онлайнового доступу 

до телевізійного і радіомовлення. 

Особлива роль Інтернету як компонента глобальної інформаційної 

інфраструктури (і, відповідно, глобальної медійної системи) була підтверджена 

у доповіді, яку представив у травні 2011 року Спеціальний доповідач Організації 

Об’єднаних Націй з питання про заохочення і захист права на свободу думки та 

її вільне виявлення Ф. Ла Рю. У ній, серед іншого, зазначено, що «позбавлення 

користувачів доступу до Інтернету, незалежно від наданого обґрунтування… є 

надмірним заходом, а отже — порушенням частини 3 статті 19 Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права» [45]. 

Іншою дотичною сферою опікування ООН є міжнародна інформаційна 

безпека. Проблема інформаційної безпеки і вплив нових ІКТ на політичні та інші 

аспекти сучасних міжнародних відносин вже давно стала предметом дискусій і 

суперечок на рівні ключових акторів міжнародних відносин. Обговорення 

проблем, піднятих на конференції «Інформаційне співтовариство і розвиток», що 

відбулася в Мідранді (ПАР) 13–15 травня 1996 року, в результаті призвело до 

ухвалення у 1998 році на 53 сесії Генеральної Асамблеї ООН Резолюції № 53/70 

«Досягнення у сфері інформатизації та телекомунікацій в контексті міжнародної 
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безпеки», в якій вперше на такому високому рівні було визнано, що поширення 

та використання інформаційних технологій і засобів зачіпають інтереси всього 

міжнародного співтовариства, і було висловлено занепокоєння, що ці технології 

і засоби потенційно можуть бути використані в цілях, несумісних з завданнями 

забезпечення міжнародної стабільності і безпеки [49]. 

Надалі такі резолюції ухвалюватимуться ГА ООН щорічно, причому слід 

зазначити, що вже в наступному 1999 році в тексті резолюції № 54/49 з’явилося 

розширене тлумачення предмета заклопотаності, а саме додано, що інформаційні 

технології і засоби можуть негативно впливати на цілісність інфраструктури 

держав, порушуючи їхню безпеку стосовно як до цивільної, так і до військової 

сфер [50], тобто фактично було визнано наявність військової складової 

міжнародної інформаційної безпеки. В останній на момент проведення нами 

дослідження резолюції № 73/27 (2018 рік) констатовано, що «ІКТ є технологіями 

подвійного призначення, які можуть використовуватися як в законних, так і в 

зловмисних цілях»; «низка держав займається нарощуванням потенціалу в сфері 

ІКТ для військових цілей, а використання ІКТ в майбутніх конфліктах стає все 

більш імовірним»; «деяким державам може знадобитися допомога в зв’язку з 

їхніми зусиллями щодо подолання розриву в рівні потенціалу в області безпеки 

при використанні ІКТ і самих ІКТ». Ситуація, що склалася у світовому 

медійному просторі в останні роки мала наслідком включення в цю резолюцію 

положень, якими стверджувалися «право і обов’язок держави боротися, в рамках 

своїх конституційних повноважень, проти поширення фальшивих або 

перекручених повідомлень, які можуть розглядатися як втручання у внутрішні 

справи інших держав або які завдають шкоди зміцненню миру, співробітництва 

і дружніх відносин між державами і націями», та підкреслювався «обов’язок 

держави утримуватися від будь-яких наклепницьких кампаній, образливої чи 

ворожої пропаганди з метою здійснення інтервенції або втручання у внутрішні 

справи інших держав». Варто також підкреслити, що резолюція наголошує на 

тому, що «держави несуть головну відповідальність за підтримання безпечного і 

мирного ІКТ-середовища, проте визначення механізмів участі, відповідно до 
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обставин, приватного сектора, наукових кіл і організацій громадянського 

суспільства могли б сприяти підвищенню ефективності міжнародного 

співробітництва» (див. [51]), що засвідчує визнання на найвищому рівні 

необхідності залучення недержавних секторів до вирішення проблем в інфор-

маційній сфері, а відтак — констатує дифузію управління в сучасних умовах. 

Серед інших міжнародних інституцій, що впливають на функціонування 

глобальної медійної системи, слід насамперед виокремити дві міжнародні 

організації — спеціалізовані установи ООН, а саме Міжнародний 

телекомунікаційний союз (МТС) та Організацію Об’єднаних націй з питань 

освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). МТС (англ. International Telecommunication 

Union; також поширеним є варіант перекладу назви «Міжнародний союз 

електрозв’язку») був утворений у 1865 році під назвою «Міжнародний 

телеграфний союз», у 1932 році у зв’язку з розширенням форм телекомунікацій 

змінив назву на нинішню, а з 1947 року став спеціалізованою установою ООН. 

Статутними цілями діяльності МТС, серед іншого, є: забезпечення і розширення 

міжнародного співробітництва між усіма Членами Союзу з метою вдосконалення 

і раціонального використання всіх видів електрозв’язку; сприяння технічній 

допомозі і надання її країнам, що розвиваються, в галузі електрозв’язку; 

сприяння поширенню переваг нових технологій у галузі електрозв’язку серед 

усіх жителів світу; сприяння на міжнародному рівні більш загальному підходу 

до різнобічних питань електрозв’язку у всесвітній інформаційній економіці і 

суспільстві шляхом співробітництва з іншими всесвітніми регіональними 

міжурядовими організаціями і тими неурядовими організаціями, які пов’язані з 

електрозв’язком; та ін. Для реалізації цих задач Союз, зокрема, полегшує 

міжнародну стандартизацію електрозв’язку; координує зусилля, спрямовані на 

забезпечення гармонічного розвитку засобів електрозв’язку; заохочує 

співробітництво між своїми Членами з метою встановлення найбільш низьких 

тарифів, сумісних з високою якістю обслуговування і незалежним, побудованим 

на надійній основі фінансовим управлінням електрозв’язком; проводить 

вивчення, встановлює правила, ухвалює резолюції, формулює рекомендації та 
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побажання, збирає і публікує інформацію з питань електрозв’язку; заохочує 

міжнародне співробітництво з метою надання технічної допомоги країнам, що 

розвиваються, і з метою створення, розвитку і вдосконалення обладнання і 

мереж радіозв’язку в країнах, що розвиваються; та ін. (див. [217]). 

Однак, якщо говорити власне про політичний вимір функціонування гло-

бальної медійної світ-системи, то провідну роль відіграє створена 16 листопада 

1945 року Організація Об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури. Згідно 

зі своїм статутом, «Організація ставить собі завданням сприяти зміцненню миру 

і безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузі освіти, науки і 

культури в інтересах забезпечення загальної поваги справедливості, законності і 

прав людини, а також основних свобод, проголошених у Статуті Організації 

Об’єднаних Націй, для всіх народів незалежно від раси, статі, мови або релігії». 

З цією метою ЮНЕСКО, зокрема, «сприяє зближенню і взаєморозумінню 

народів шляхом використання всіх засобів інформації і рекомендує з цією метою 

укладати міжнародні угоди, які вона вважатиме корисними для вільного 

розповсюдження ідей словесним і образотворчим шляхом» [218]. 

Проблеми інформації та комунікації займають вагоме місце у стратегії 

діяльності ЮНЕСКО. Як зазначено на сайті організації, комунікація, інформація 

і знання є рушійними силами прогресу, що сприяють підвищенню рівня і якості 

життя. Інформаційно-комунікаційні технології, будь то традиційні або сучасні 

їхні форми, надають людям у всьому світі нові і надійні можливості розвитку. 

Крім того, чимало країн, і перш за все найменш розвинені, не мають 

повноцінного доступу до інформації та до інформаційних обмінів, що позбавляє 

їх шансів на перспективи довгострокового і сталого розвитку. Відповідно, вся 

діяльність ЮНЕСКО в галузі комунікації та інформації покликана скоротити 

існуючий сьогодні цифровий розрив між розвиненими і країнами, що 

розвиваються. На шляху до розбудови суспільства знання і скорочення розриву 

в області цифрових технологій Організація робить акцент на людський фактор: 

культурне і мовне розмаїття інформації, доступ до неї і її використання 

суспільством [79]. 
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Як доводить Є. Макаренко, ЮНЕСКО в структурі світової політики XXI 

століття стає важливим форумом міжнародних інформаційних відносин, 

глобальною рушійною силою цивілізаційного розвитку на засадах концепції 

інформаційного суспільства. Політична місія Організації зумовлюється її 

можливостями сприяти багатосторонньому діалогу між цивілізаціями, здатністю 

відобразити і врахувати розмаїття соціально-культурних, моральних та 

світоглядних традицій міжнародної спільноти, виступати, виходячи зі свого 

мандату, як універсальний міжнародний інтелектуальний центр для формування 

ідеології глобальної цивілізації та суспільства знань [101]. 

Насьогодні з медійною сферою пов’язана ціла низка напрямів діяльності 

ЮНЕСКО, а саме: підтримка розвитку ЗМІ у країнах, що розвиваються 

(підтримка створення засобів масової інформації, які можуть надавати 

незалежну інформацію, надання консультаційних послуг щодо законодавства у 

сфері ЗМІ, допомога у модернізації медійної інфраструктури); розвиток ЗМІ 

місцевих громад як альтернативи державним та комерційним мас-медіям; 

підтримка громадського мовлення; підготовка журналістів; захист свободи 

слова, включаючи захист журналістів, захист права на доступ до інформації, 

захист свободи вираження в Інтернеті тощо; медійна та інформаційна 

грамотність (формування у людей навичок використання ЗМІ та будь-яких 

інших постачальників інформації, у т.ч. бібліотек, архівів, музеїв тощо, 

незалежно від використовуваних технологій). 

Свою діяльність у сфері інформації та комунікації ЮНЕСКО реалізує 

через низку програм. Зокрема, це запущена у 2001 році програма «Інформація 

для всіх» (Information for All Programme, IFAP), стратегічними цілями якої є: 

включення політики суспільства знань у національні плани розвитку для сталого 

розвитку; сприяння розвиткові інформаційно грамотних суспільств; сприяння та 

розширення доступу до знань та інформації у публічному надбанні шляхом 

організації, оцифрування, поширення та збереження контенту та даних; підви-

щення обізнаності з етичних питань, пов’язаних з інформацією; розширення 

можливостей для незаможних громад шляхом надання доступу до інформації та 



 91 

знань; посилення просування й використання багатомовності в кіберпросторі. 

Загальна мета IFAP — допомогти державам-членам ЮНЕСКО розробити та 

впровадити національну інформаційну політику та стратегії знань у світі, де все 

частіше використовуються інформаційні та комунікаційні технології [422]. 

Ще однією важливою програмою, запущеною ще у біполярний період, є 

Міжнародна програма розвитку комунікацій (International Programme for the 

Development of Communication, IPDC). Її поява пов’язана з роботою у 1976–80 

роках Комісії ЮНЕСКО з вивчення проблем комунікації (відома також як 

Комісія Мак-Брайда, за прізвищем її очільника). Висновки та рекомендації 

Комісії відповідали попереднім резолюціям та заходам ЮНЕСКО. Доповідь 

комісії стала поштовхом до сприйняття комунікації як життєво важливого 

соціального ресурсу, а також до включення проблем комунікації до процесів 

формулювання політики та планування загального розвитку [392, с.169]. І хоча 

запропонована Комісією концепція т.зв. Нового світового інформаційного й 

комунікаційного порядку, який, серед іншого, передбачав запровадження 

певного контролю над транскордонними інформаційними потоками, зіштовхн-

улася з різкою протидією США та Великої Британії, тим не менш одним із 

наслідків роботи Комісії Мак-Брайда став запуск IPDC. Мета Програми полягає 

у підтримці сталого розвитку, демократії та ефективного урядування, сприяючи 

універсальному доступу та розповсюдженню інформації та знань шляхом 

зміцнення потенціалу країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою 

у сфері електронних ЗМІ та друкованої преси [430, с.13]. Пріоритетами 

Програми є підтримка плюралізму та незалежності мас-медій; сприяння безпеці 

журналістів; протидія мові ненависті у ЗМІ та соціальних медіях, сприяючи 

практикам журналістики в умовах конфліктів та кроскультурному/крос-

релігійному діалогу між журналістами; підтримка правових реформ, що 

сприяють незалежності ЗМІ; проведення оцінювань та досліджень медій; 

розбудова потенціалу для журналістів та медіа-менеджерів, включаючи 

вдосконалення журналістської освіти [429]. Як можна побачити, основні зусилля 

сконцентровані на підтримку медійної сфери країн, що розвиваються, що, 
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накопичуючи кумулятивний ефект, зможе призвести до посилення як націо-

нальних медіа-систем цих країн, так і відповідних регіональних медіа-систем. 

Медійна проблематика займала належне місце і в Середньострокових 

програмах ЮНЕСКО, що ухвалюються з 1977 року. У поточній 

Середньостроковій програмі на 2014–2021 роки серед дев’яти окреслених 

стратегічних цілей присутня ціль 9 «Сприяння розвитку свободи вираження 

думок, засобів інформації і всезагального доступу до інформації та знань». 

Діяльність ЮНЕСКО за цим напрямом ґрунтується на чотирьох принципах: 

1) свобода вираження думок стосовно традиційних, сучасних і нових форм 

засобів інформації, включаючи Інтернет; 2) доступ до якісної освіти для всіх; 

3) повага культурного і мовного різноманіття; 4) загальний доступ до інформації 

і знань, особливо в сфері суспільного надбання [213, с.29]. 

Інституціональний вимір глобальної медійної світ-системи проявляється 

також у появі широкого спектру недержавних міжнародних та регіональних 

інституцій в медійній сфері. Приміром, в сфері друкованої преси це Міжнародна 

федерація періодичної преси (заснована у 1910 році), Всесвітня газетна асоціація 

(1948 рік), Союз франкофонної преси (1950 рік), Європейська асоціація видавців 

газет (1961 рік) тощо; у сфері телерадіомовлення — це низка регіональних 

асоціацій, про які йтиметься нижче; у сфері захисту свободи слова та прав журна-

лістів — Світовий комітет свободи преси (1979 рік), Комітет захисту журналістів 

(1981 рік), організація «Репортери без кордонів» (1985 рік), організація «Стаття 

19» (1987 рік), Міжнародна асоціація із захисту свободи слова IFEX (1992 рік) 

тощо. Десятки таких асоціацій забезпечують промоцію та адвокацію інтересів 

медійної індустрії і утворюють потужне джерело впливу на світову, регіональну 

та національну політику у сфері масових комунікацій. Вагома роль цих 

організацій підкріплюється набуттям деякими з них спеціального статусу при 

міжурядових інституціях, зокрема, консультативного статусу при Економічній 

та соціальній раді ООН, статусу партнера ЮНЕСКО тощо. 

Третім цементуючим фактором глобальної медійної світ-системи є 

міжнародне інформаційне право як окрема галузь міжнародного права, яке 
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включає в себе норми, пов’язані з медійною сферою. Джерелами міжнародного 

інформаційного права є насамперед міжнародні договори, міжнародні звичаї, 

статути та акти міжнародних організацій у сфері інформації [76, с.18]. Вагоме 

місце у міжнародному інформаційному праві займають норми, пов’язані із 

засобами масової комунікації (т.зв. медіа-право), які фіксуються як в документах, 

безпосередньо присвячених ЗМК, так і в дотичних нормативних актах. 

Загалом, проблема необхідності багатостороннього регулювання 

транскордонних ЗМК вже давно стала предметом занепокоєння як міжнародних 

інституцій, так і експертного середовища. Так, на Лозаннської сесії 1927 року 

Інститут міжнародного права ухвалив резолюцію, в статті 5 якої 

проголошувалася міжнародна відповідальність держави, яка не вживає заходів 

щодо припинення радіопередач, що мають на меті збурення громадського 

порядку в іншій державі. Того ж року Ліга націй провела в Женеві конференцію 

експертів із друку, а в 1928 році ухвалила резолюцію, в якій наголошувалося на 

небезпеці радіопередач, противних духу співробітництва. Використання 

радіомовлення в пропагандистських цілях підштовхнуло Лігу Націй до 

дослідження заходів, які повинні бути вжиті для боротьби зі спотворенням 

відомостей. На виконання резолюції Ради Ліги націй від 20 січня 1936 року у 

Женеві у вересні того ж року зібралася міжнародна конференція з питання про 

використання радіомовлення в інтересах миру, на якій була вироблена і 

підписана Міжнародна конвенція про використання радіомовлення в інтересах 

миру [77, с.48–49]. Цей документ (також відомий як Женевська конвенція), що 

зберігає чинність дотепер, містить зобов’язання держав-учасниць не допускати 

трансляцію будь-яких радіопрограм, які наносять шкоду взаєморозумінню, 

підбурюють населення будь-якої території до дій, несумісних з внутрішнім 

порядком або безпекою, підбурюють до війни тощо (див. [113]). Фактично, 

Женевська конвенція стала індикатором усвідомлення світовим співтовариством 

як утворення нових викликів міжнародній системі, спричинених появою 

транскордонних засобів масової комунікації, так і необхідності запроваджувати 



 94 

регулятивні норми (а отже, докладати зусилля задля міжнародної співпраці у цій 

сфері). 

До документів, що містять норми міжнародного медіа-права, відносяться 

Декларація керівних принципів щодо використання мовлення через супутники 

для вільного розповсюдження інформації, розвитку освіти та розширення 

культурних обмінів (проголошена Генеральною конференцією ЮНЕСКО 15 

листопада 1972 року) [37]; Декларація про основні принципи, які торкаються 

внеску засобів масової інформації у зміцнення миру і міжнародного 

взаєморозуміння, в розвиток прав людини і в боротьбу проти расизму, апартеїду 

і підбурювання до війни (проголошена Генеральною конференцією ЮНЕСКО 28 

листопада 1978 року) [35]; Міжнародна конвенція електрозв’язку (ухвалена 6 

листопада 1982 року) [112]; Декларація ООН про недопустимість інтервенції і 

втручання у внутрішні справи держав (ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 

9 грудня 1982 року) [34]; Принципи використання державами штучних 

супутників Землі для міжнародного безпосереднього телевізійного мовлення 

(ухвалені Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 37/92 від 10 грудня 1982 року) 

[159] тощо. 

Вагоме місце у міжнародному інформаційному праві займають міжнародні 

акти, пов’язані з правами людини. Зокрема, це Загальна декларація прав людини 

(ухвалена і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 

10 грудня 1948 року), стаття 19 якої містить положення, що «Кожна людина має 

право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу 

безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати 

і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від 

державних кордонів» [58]; та Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права (ухвалений 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН), який, 

зокрема, містить положення про те, що «Кожна людина має право на вільне 

вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і 

поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, 

усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими 
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способами на свій вибір» (стаття 19), заборону пропаганди війни, підбурювання 

до дискримінації, ворожнечі або насильства (стаття 20) [114]. 

Як можна побачити, формулювання норм медіа-права та дотичних норм 

відбувалось під егідою згаданих вище міжнародних інституцій — ООН, 

ЮНЕСКО та МТС. 

Однією з дражливих проблем становлення глобальної медійної системи є 

дисбаланс в інформаційному обміні між розвиненими країнами та країнами що 

розвиваються. Витоки цього явища лежать як в історичній площині, пов’язаній 

із колоніальним поділом світу, а після Другої світової війни — утворенням т.зв. 

соціалістичного табору, самоізольованому в політичному, економічному та 

інформаційному сенсі, так і в особливостях формування сучасного глобального 

інформаційного, зокрема, медійного простору, з явно вираженими тенденціями 

до концентрації левової частки медійних потоків у руках ЗМІ, що належать 

провідним країнам світу (тобто ЗМІ країн Заходу). 

Ключовою віхою у світовій політиці з цієї проблематики стала згадувана 

вище Декларація щодо основних принципів, що стосуються внеску засобів 

масової інформації у зміцнення миру та міжнародного взаєморозуміння, у 

розвиток прав людини і у боротьбу проти расизму і апартеїду та підбурення до 

війни, ухвалена ЮНЕСКО 28 листопада 1978 року. У ній, зокрема, зазначалися 

важливість заохочення вільного, більш широкого й більш збалансованого 

поширення інформації, а також заохочення розвитку двосторонніх і 

багатосторонніх обмінів інформацією між усіма державами, зокрема, між 

державами з різними економічними і соціальними системами [35]. Проблема 

незбалансованості світових інформаційних потоків знайшла відображення й у 

дискусіях щодо т.зв. Нового світового інформаційного та комунікаційного 

порядку (НСІКП), які відбувалися під егідою ООН та ЮНЕСКО у 1970–80 роках. 

Зокрема, на XXI сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (Белград, 1980 р.) було 

ухвалено перелік засад, на яких мав будуватися НСІКП. Серед них, зокрема, на 

першому місці було зазначено «усунення диспропорцій та нерівностей, які 

характеризують нинішню ситуацію» [510]. 
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Дана проблема стала в той період також предметом уваги з боку 

академічних дослідників. Приміром, вже у 1977 у колективній монографії 

«Масова комунікація та суспільство» британський дослідник глобальних 

комунікацій О. Бойд-Баррет обґрунтував явище медіа-імперіалізму, 

запропонувавши таке його визначення: «процес, за якого власність, структура, 

поширення або зміст засобів масової інформації в будь-якій одній країні, 

поодинці або разом, підлягають значному зовнішньому тиску з боку медіа-

інтересів будь-якої іншої країни чи країн без пропорційного зворотного впливу 

країни, що піддається цьому тиску» (цит. за [536, с.96]). 

Звернення до поняття імперіалізму, під яким розуміється загальне 

прагнення держави, народу або нації до влади над іншими державами; процес 

завоювання цієї влади і постійне панування одного народу над іншим, однієї 

держави над іншою або декількома державами [212, с.119], не є випадковим, з 

огляду на ситуацію у тогочасному світі: розпад колоніальної системи не означав 

зникнення імперіалістичних практик, адже чимало з новопосталих держав, 

одержавши формальну політичну незалежність, не мали змоги забезпечити свій 

сталий соціально-економічний розвиток. Причинами цього головним чином 

були як економічна й технологічна відсталість, так і намагання метрополій 

зберегти ті чи інші форми контролю над колишніми колоніями. Іншими словами, 

політичний імперіалізм був заміщений економічним, зокрема, технологічним, та 

культурним імперіалізмом (хоча, безсумнівно, елементи політичного 

імперіалізму також мали й досі мають місце). 

Медіа-імперіалізм нерідко трактується як складова частина культурного 

імперіалізму, як його окремий випадок (див., наприклад, [556, с.1102; 438, с.360]. 

Останній традиційно розглядається як використання могутньою країною 

культурних засобів для досягнення або підтримки політичних та економічних 

цілей імперіалізму, які історично досягалися за допомогою військової сили та 

окупації [556, с.1101]; як одночасно і невід’ємна частина, і продукт більш 

загального процесу імперіалізму, за допомогою якого певні економічно 
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домінуючі країни систематично розвивають і поширюють свій економічний, 

політичний та культурний контроль над іншими країнами [488, с.73]. 

У багатьох дослідженнях явище культурного імперіалізму, зокрема, в 

сучасних умовах глобалізованого світу, головним чином розглядається з позицій 

політекономії, як інструмент, за допомогою якого компанії розвинутих країн 

одержують можливості одержувати більші прибутки від продажів своїх товарів 

та послуг у країнах, що розвиваються. З цієї перспективи культурний імперіалізм 

трактується як шлях, за допомогою якого передача певних продуктів, зразків 

моди та стилів від домінуючих країн до залежних ринків призводить до 

створення специфічних моделей попиту та споживання, які обумовлені 

культурними цінностями, ідеалами та практиками їхнього домінуючого 

походження та підтримують їх. Таким чином, місцеві культури країн, що 

розвиваються, стають підконтрольними, їх різною мірою захоплюють, 

витісняють та підривають іноземні, головно західні культури [488, с.74]. Мас-

медії в рамках цього підходу розглядаються як засіб трансляції й популяризації 

як культурних зразків, моделей поведінки тощо, так і, в більш широкому 

розумінні, самої ідеології глобальної капіталістичної системи. 

Однак, на нашу думку, такий підхід дещо звужує розуміння концепту 

медіа-імперіалізму, адже він може бути задіяний і у суто політичних цілях. 

Досить яскравим прикладом є практики використання Росією потенціалу ЗМІ 

для збереження свого політичного домінування на пострадянському просторі, 

чимало елементів яких, на нашу думку, можуть бути охарактеризовані саме як 

медійний імперіалізм. Достатньо згадати, що у 2014 році частка російського 

контенту на українському телебаченні перевищувала 40%, що фактично 

дорівнювало обсягам українського контенту та майже у 2,5 рази перевищувала 

обсяги контенту з інших країн [68]. 

Переходячи до аналізу того, наскільки проблема медіа-імперіалізму є 

актуальною в умовах постбіполярності, хотілося б зауважити, що, на нашу 

думку, сама проблема медійного домінування в умовах сьогодення, із 

повсюдним поширенням супутникового телебачення та Інтернету, вже суттєво 
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зменшила свою гостроту, якщо взагалі не зникла. Спробуємо обґрунтувати цю 

тезу. По-перше, доступність широкого спектру каналів масової інформації 

створює диверсифіковане інформаційне середовище, в якому аудиторія може 

вибирати те що відповідає її запитам, у т.ч. й культурним. І головною проблемою 

для країн, що розвиваються, в цьому контексті є не так культурний тиск 

іноземного походження, а технологічна відсталість, що переводить проблему 

вже в дещо іншу площину. Зрештою, проблема технологічної відсталості також 

поступово втрачає свою гостроту, у т.ч. і завдяки зусиллям світового 

співтовариства. 

По-друге, ті загрози, які закидають глобалізованому світові, до яких 

відносять і медійний та культурний імперіалізм, можуть одночасно розглядатися 

і як позитивна характеристика сучасного світу. Так, у світі домінує західна 

культура, з притаманними їй стилем життя, способом ведення бізнесу, певним 

набором морально-етичних цінностей, домінуванням англійської мови як мови 

міжнародного спілкування тощо. Але водночас про це можна говорити як про 

ситуацію, коли у світі існують певні загальновідомі та загальновизнані (хай для 

когось і певною мірою вимушено) схеми поведінки, що, вочевидь, полегшує 

міжособистісні, ділові тощо комунікації, у т.ч. й крос-культурні, а переваги 

наявності загальновизнаної мови міжнародного спілкування є самоочевидними. 

По-третє, в рамках глобальних масових комунікацій поширюються такі 

культурні зразки, які можуть стати каталізатором позитивних соціокультурних 

змін у країнах, що розвиваються, збагачуючи їх та відкриваючи нові перспективи 

та виміри. Крім того, не слід недооцінювати життєвий потенціал і опір існуючих 

культур світу, їхню здатність, з одного боку, успішно конкурувати з іншими 

культурами, а з іншого — розвиватися і пристосовуватися до нових умов, не 

втрачаючи основ своєї ідентичності. Як зауважив Д. Мак-Квейл, проблема 

потенційних культурних втрат від транснаціональних ЗМІ може бути 

перебільшеною. В усьому світі чимало різних регіональних, національних (і 

субнаціональних) культур в Європі та інших регіонах все ще є сильними та 

стійкими. Аудиторії можуть, ймовірно, толерувати декілька різних і несумісних 
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світів культурного досвіду (такі, як місцевий, національний, субгруповий та 

глобальний), без знищення одного іншим [460, с.259]. 

По-четверте, проблема захисту національного медійного простору від 

зовнішніх впливів є насамперед проблемою національної, а не міжнародної 

безпеки, хоча міжнародне інформаційне право містить цілу низку різного роду 

документів щодо цього. Вирішення цієї проблеми може відбуватися як в 

«оборонному», так і «наступальному» вимірах. З одного боку, держава може 

нормативно регулювати рівень присутності контенту іноземного походження у 

своєму медійному просторі, захищаючи його від небажаних зовнішніх впливів 

(але знову ж таки, ці зусилля при доступі до Інтернету та супутникового 

телебачення мають обмежений ефект); з іншого — намагатися забезпечити 

наявність свого «голосу» у глобальному медіа-просторі, у т.ч. просуваючи в 

ньому зразки своєї культури і сприяючи її впізнаваності. 

Це також допоможе зробити світові медійні потоки більш збалансованими, 

адже проблема полягає не стільки у тому, що вони переважно йдуть з розвинених 

країн, а у тому що слаборозвинені не генерують або генерують замало медійного 

контенту, який міг би поширюватися в системах міжнародних комунікацій. 

Крім того, в сучасному світовому політичному дискурсі, зокрема в 

стратегічних документах ЮНЕСКО, дисбаланс міжнародних медійних потоків 

зазнав відчутних перетворень. Зокрема, у поточній середньостроковій стратегії 

на 2014-2021 роки стратегічні цілі організації включають «Сприяння розвитку 

свободи вираження думок, засобів інформації і всезагального доступу до 

інформації та знань». Щодо ЗМІ, то в документі зазначається, що плюралізм 

засобів інформації є ключовою опорою у зміцненні демократичного врядування 

та сприянні вільному поширенню інформації. Одним із чутливих векторів цієї 

проблеми, яку ЮНЕСКО вважає одним з ключових напрямів своєї діяльності, є 

підвищення компетенції громадян у сфері медійної та інформаційної 

грамотності, підтримка сильних журналістських організацій, а також сучасні та 

ефективні освітні програми журналістики [213, с.30]. Серед ключових питань, 

які мають бути вирішені у цій сфері, є «свобода вираження поглядів, етичні 
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аспекти інформаційного суспільства, багатомовність у кіберпросторі та 

перетворення цифрового розриву на цифрову інтеграцію» [213, с.31]. 

Акцент ЮНЕСКО на формуванні цифрових навичок не випадковий, адже 

активно дебатована в політичному дискурсі в останні десятиліття проблема 

«цифрового розриву» (англ. digital divide) у сенсі різних можливостей у доступі 

до інформації та інформаційно-комунікаційних технологій має додатковий 

вагомий вимір, пов’язаний з наявністю відповідних навичок. Як на основі 

емпіричних досліджень доводив швейцарський вчений Х. Бонфаделлі, 

ключовим бар’єром при використанні комп’ютерів та Інтернету є нестача 

відповідних навичок, причому це справедливо і для розвинених країн. 

Відповідно, глибоке розуміння «цифрового розриву» неможливе в рамках 

традиційної технологічно-орієнтованої парадигми і потребує розуміння 

складних процесів дифузії, прийняття та інтеграції Інтернету як нового ЗМК у 

суспільстві (див. [309]). Відповідно, не викликає заперечень думка 

американського професора К. Моссберґер, що «проблема цифрового розриву 

була визначена головним чином з точки зору доступу, але вона повинна бути 

визначена більш широко як питання навичок» [543]. 

Ще однією з мейнстрімових проблем розвитку глобальної медійної 

системи, розв’язання якої мало виразний політичний вимір, є управління 

Інтернетом. Як зазначає російська дослідниця Є. Зінов’єва, глобальний 

інформаційний простір — це високотехнологічна область, в якій знаходять 

відображення чимало значущих тенденції світової політики. У свою чергу, 

характеристики глобальної інформаційної сфери також трансформують природу 

і зміст світополітичних процесів. У 1990-х роках була поширена точка зору, 

згідно з якою розвиток Інтернету формує кіберпростір, що не піддається 

контролю з боку держав. Однак у 2000-х роках стає очевидним, що політика, в 

тому числі міжнародна, справляє визначальний вплив на розвиток глобальної 

інформаційної сфери [62]. 

Інтернет, ставши провідною інформаційною й комунікаційною 

платформою з дедалі більшою аудиторією (за даними Міжнародного 
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телекомунікаційного союзу, наприкінці 2018 році кількість користувачів 

Інтернету склала 3,9 млрд. осіб, що становило 51,2% населення Землі [537], і, 

вочевидь, ця цифра зростатиме й надалі), став найважливішим чинником, що 

визначає інформаційний розвиток світу. Іншими словами, Інтернет є ключовою 

інфраструктурою, навколо якої формується глобальне інформаційне суспільство. 

В той час проблеми управління Інтернетом і його ролі в міжнародній 

безпеці стали безпосередньо фігурувати як важливий напрям міжнародної 

інформаційної політики та міждержавного співробітництва. Так, під час першого 

— женевського — етапу Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з питань 

інформаційного суспільства (WSIS) в ухваленій 12 грудня 2003 року Декларації 

принципів «Побудова інформаційного суспільства — глобальне завдання в 

новому тисячолітті» було відзначено, що Інтернет перетворився в публічний 

ресурс глобального масштабу, і управління його використанням повинне стати 

одним з основних питань порядку денного інформаційного суспільства. 

Управління використанням Інтернету на міжнародному рівні необхідно 

здійснювати на багатосторонній, прозорій та демократичній основі за 

повномасштабної участі органів державного управління, приватного сектору, 

громадянського суспільства і міжнародних організацій. Це управління має 

забезпечувати справедливий розподіл ресурсів, сприяти доступу для всіх, 

гарантувати стабільне і захищене функціонування Інтернет з урахуванням 

багатомовності. Також в документі було зазначено, що в управлінні 

використанням Інтернетом повинні брати участь всі зацікавлені сторони і 

відповідні міжурядові і міжнародні організації (див. [36]). 

В рамках вищезгаданої Декларації принципів, а також в ухваленому разом 

з нею Плані дій було прийнято звернення до Генерального секретаря ООН з 

проханням заснувати робочу групу з управління використанням Інтернету в 

рамках відкритого для всіх процесу, який забезпечує механізм для повної і 

активної участі органів державного управління, приватного сектору і 

громадянського суспільства як із країн, що розвиваються, так і з розвинутих 

країн, в тому числі відповідних міжурядових і міжнародних організацій та 
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форумів, з метою вивчення питання про управління використанням Інтернету 

[36; 143]. За результатами роботи першого етапу WSIS у вересні 2004 року була 

заснована Робоча група з управління Інтернетом (Working Group on Internet 

Governance). Основним завданням, поставленим перед групою, було вивчити і 

внести до 2005 року відповідні пропозиції з управління Інтернетом. Зокрема, 

предметом діяльності Групи було вироблення робочого визначення управління 

Інтернетом; виявлення питань державної політики, що стосуються управління 

Інтернетом; формування єдиного розуміння відповідної ролі і сфери 

відповідальності органів державного управління існуючих міжнародних 

організацій та інших форумів, а також приватного сектора і громадянського 

суспільства як країн, що розвиваються, так і розвинених країн [281]. 

Результатом діяльності Групи стала підготовка в червні 2005 року звіту до 

другого етапу WSIS, в якому, зокрема, було підтверджено необхідність участі 

всіх зацікавлених сторін в управлінні Інтернетом, а саме урядів, приватного 

сектора, громадянського суспільства, міжурядових і міжнародних організацій. 

Також було запропоновано т.зв. робоче визначення управління використанням 

Інтернету, що означає розробку і застосування урядами, приватним сектором і 

громадянським суспільством в рамках виконання ними своїх відповідних ролей 

загальних принципів, норм, правил, процедур прийняття рішень і програм, які 

формують умови для розвитку і використання Інтернету. Також особливий 

інтерес в документі представляє виділення чотирьох аспектів державної 

політики, що стосуються управління Інтернетом, створюють рамку для 

дослідження даної проблеми, а саме 1) питання, що стосуються інфраструктури 

та управління найважливішими інтернет-ресурсами; 2) питання, що стосуються 

застосування Інтернету, включаючи спам, мережеву безпеку і кіберзлочинність; 

3) питання, які пов’язані з Інтернетом, але мають далекосяжні наслідки, що 

виходять за рамки Інтернету, за які відповідають відповідні діючі організації, 

наприклад питання прав інтелектуальної власності або міжнародної торгівлі; 

4) питання, що стосуються різних аспектів розвитку управління Інтернетом, 

зокрема створення потенціалу в країнах, що розвиваються [127]. 
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Серед згаданих аспектів найбільші дискусії викликала проблема 

управління ключовими інтернет-ресурсами. Суть проблеми полягає в тому, що 

хоча Інтернет і є розподіленою мережею, в якій немає центру управління, і 

функціонування якої технологічно засноване на відкритих стандартах, проте, має 

місце очевидна необхідність існування централізованого механізму розподілу 

єдиних для всієї мережі ресурсів. Такими є, по-перше, IP-адреси — мережеві 

адреси, що привласнюються будь-якому пристрою, шо працює в Інтернеті; по-

друге, це т.зв. доменні імена — символьні імена, що використовуються для 

адресації веб-сайтів в зручній для людини формі. Очевидно, що інформаційна 

взаємодія в Інтернеті вимагає, щоб обидва типи адресації однозначно визначали 

інтернет-вузол, для чого необхідно щоб ці адреси (імена) були унікальними в 

масштабах всієї мережі. 

Історично склалося, що на сьогоднішній день управління цими ресурсами 

здійснює організація ICANN — «Інтернет-корпорація з присвоєння імен і 

номерів» (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) — некомерційна 

організація, зареєстрована в штаті Каліфорнія. У функції ICANN входять: 

координація робіт з вироблення технічних параметрів інтернет-протоколів; 

адміністративні функції з управління коренем системи доменних імен (в тому 

числі створення нових доменів верхнього рівня); розподіл блоків IP-адрес. 

Тривалий час діяльність ICANN здійснювалася на підставі угоди з 

Міністерством торгівлі США, тобто фактично мала місце ситуація, коли уряд 

США мав ексклюзивний контроль над діяльністю ICANN і міг втручатися в 

прийняті організацією рішення. Такий стан речей потенційно дозволяв одній 

країні маніпулювати розподілом і доступністю ресурсів адрес з політичними 

цілями або в інтересах «своїх» організацій. Проблема такого одностороннього 

контролю США була вказана першою в переліку проблем, складеному в Звіті 

робочої Групи з управління використанням Інтернет [245]. 

Зацікавленість уряду США в збереженні status quo яскраво проявилася 

незадовго до початку другого етапу WSIS в листі державного секретаря США 

К. Райс і міністра торгівлі США К. Гітерреза, якого незадовго до початку саміту 
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WSIS було направлено міністру закордонних справ Великої Британії Дж. Стро. 

У цьому документі було жорстко заявлено, що структура управління і 

стабільність Інтернету відносяться до життєво важливих інтересів США, і вони 

не збираються віддавати управління Інтернетом ні ЄС, ні ООН, ні жодній іншій 

міжнародній чи національній організації. Інтернет став основою комунікаційної 

інфраструктури глобальної економіки (включаючи системи міжнародних 

платежів і глобальної торгівлі). Історія розвитку Інтернету заснована на 

інвестиціях і інноваціях приватного сектора, ця структура не витримає створення 

міждержавних наглядових органів. У зв’язку з цим уряд США просив ЄС 

переглянути свою позицію щодо реформи управління Інтернетом. Разом з тим 

Сполучені Штати визнають, що уряди правомірно висловлюють побоювання 

щодо державного управління та суверенітету національних доменних імен 

вищого рівня. Тому США мають намір співпрацювати з міжнародною 

спільнотою у сфері забезпечення стабільності і безпеки Системи доменних імен 

Інтернету [194, с.323]. 

Ідея створення міжнародної організації, яка стала б основою інтернаціо-

налізації управління Інтернетом на міжурядовій основі, що дискутувалася на 

саміті WSIS, не отримала широкої підтримки головним чином через позицію 

США, представники яких висунули кілька причин, що не дозволяють делегувати 

зазначені повноваження міжнародної організації. По-перше, наділення тієї чи 

іншої міжнародної організації, наприклад Міжнародного телекомунікаційного 

союзу, повноваженнями з управління Інтернетом призведе, на їхню думку, до 

краху мережі, оскільки такий орган не зможе забезпечити реалізацію фундамен-

тальних цінностей і принципів Інтернету. По-друге, навіть якщо «міжнародна 

бюрократія» і не призведе до загибелі Інтернету, інтернаціоналізація управління 

Інтернетом дасть можливість деяким країнам з недостатньо високим рівнем 

демократії, відкритості спілкування і вільнодумства чинити негативний вплив на 

формування політики розвитку Інтернету [75, с.24–25]. 

Зміни в ситуації в бік інтернаціоналізації діяльності ICANN почали 

відбуватися під час президентства Б. Обами. Зокрема, 30 вересня 2009 року 
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Міністерство торгівлі США (орган, який здійснював нагляд за діяльністю 

корпорації) та ICANN підписали спільну довготривалу заяву «Підтвердження 

зобов’язань», яка наголосила на нагляді за участю багатьох стейкхолдерів (у т.ч. 

і міністерства), а з 1 жовтня 2016 року було припинено контроль над діяльністю 

корпорації з боку американських урядових структур. 

Ще однією засадничою особливістю розвитку глобальної медійної 

системи, яка мала місце весь період становлення цієї системи і актуальність якої 

не зникла в умовах постбіполярності, є виразна регіоналізація цієї системи. 

Разючі відмінності у політичному, економічному, культурному тощо розвитку 

окремих регіонів призвели до виникнення низки регіональних систем, які мають 

порівняно виразну інтегральність та специфічні особливості. Утворення цих 

систем пов’язано з процесами міждержавної та недержавної кооперації в 

медійній сфері, які, однак, в різні періоди та в різних регіонах мали різне 

підґрунтя, різний ступінь інтенсивності та ефективності. 

Розвиток регіонального партнерства у сфері мас-медій тісно пов’язаний із 

появою та становленням регіональних телерадіомовних спілок, таких, як 

Міжнародна асоціація мовлення (1946 р., до 1984 року мала назву 

Міжамериканська асоціація радіомовлення), Європейський мовленнєвий союз 

(1950 р.), Африканський союз мовлення (1962 р., до 2006 року мала назву Союз 

національних радіо- та телевізійних організацій), Азійсько-тихоокеанський 

мовленнєвий союз (1964 р.), Мовленнєвий союз арабських держав (1969 р.), 

Карибський мовленнєвий союз (1970 р.), Телекомунікаційна організація Іберо-

Америки (1971 р., до 2016 року мала назву Організація іберо-американського 

телебачення), Північноамериканська асоціація телерадіомовних компаній 

(1972 р.) та ін. Ці структури, що створювалися задовго до появи глобальних 

медій за участю як держав, так і самих телерадіомовних організацій, слугували 

інструментом кооперації між країнами в медійній сфері, сприяли 

інформаційному обмінові як всередині регіонів, так і, за рахунок 

міжорганізаційної співпраці, на глобальному рівні. 
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В окремих випадках можна говорити і про виразну політичну роль цих 

спілок. Насамперед йдеться про сприяння інтеграційним процесам у регіонах, а 

також про синергію зусиль і забезпечення представленості країн регіону у 

світових інформаційних потоках — проблема, яка в контексті усвідомлюваного 

як на регіональному рівні, так і на рівні глобальних інституцій на кшталт 

ЮНЕСКО дисбалансу міжнародних інформаційних потоків вимагала поєднання 

зусиль країн, які поодинці не мали змоги боротися за забезпечення 

представленості свого голосу у глобальному медіа-просторі та донесення 

інформації про себе до зарубіжних аудиторій. Як зауважила К. Джонстон, 

регіональні спілки функціонують головно як спільні організації, що збирають та 

поширюють міжнародні новини. Вони передували глобальним супутниковим 

мовникам і виросли з партнерства між країнами, чимало з яких мали лише 

державні телерадіомовні організації [432, с.27]. 

У 1992 році з метою координування діяльності ключових регіональних 

телерадіомовних спілок була утворена глобальна парасолькова організація — 

Світові мовленнєві союзи (The World Broadcasting Unions, WBU). На 

сьогоднішній день WBU об’єднує сім спілок, а саме Азійсько-Тихоокеанський 

мовленнєвий союз (ABU), Африканський союз мовлення (AUB), Мовленнєвий 

союз арабських держав (ASBU), Європейський мовленнєвий союз (EBU), Кариб-

ський мовленнєвий союз (CBU), Міжнародну асоціацію мовлення (IAB / AIR) та 

Північноамериканську асоціацію мовників (NABA). До своєї реорганізації 

членом WBU була також Організація іберо-американського телебачення (OTI). 

Становлення і розвиток регіональних медійних систем є відображенням 

тих процесів, насамперед політичних, які відбувалися у відповідних регіонах, і 

розуміння характеристик їхнього сучасного розвитку потребує аналізу еволюції 

цих систем та виокремлення тих факторів, які детермінували контури цих 

систем. В наступних підрозділах нами буде охарактеризовано особливості 

функціонування регіональних медійних систем в різних частинах світу. 
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2.2. Регіональні медійні системи євразійського регіону в контексті 

геополітичних реалій 

Формування регіональних медійних систем в євразійському регіоні 

найбільшою мірою обумовлені політичними, у т.ч. геополітичними факторами, 

які значною мірою детермінували траєкторії розвитку цих систем упродовж 

всього XX століття та у постбіполярний період.  

Європейська медіа-система є найстарішою в світі — її витоки пов’язані із 

заснуванням у 1925 році Міжнародного мовленнєвого союзу (англ. International 

Broadcasting Union, IBU) — альянсу європейських радіомовників. Бурхливий 

розвиток радіомовлення поставив Союз перед необхідністю вирішувати досить 

широкий спектр проблем — від юридичних до соціокультурних. Одним із 

ключових викликів стали процеси націоналізації радіомовних компаній у 

більшості європейських держав, що відбивали їхнє бажання посилити контроль 

над цим ЗМК в складних умовах міжвоєнного періоду. Тим не менш, за даними 

[526, с.266], кількість членів IBU у 1938 році складала 59 дійсних та асоційованих 

членів, включаючи американські компанії та організації. 

Події Другої світової війни поклали край функціонуванню Союзу. 

Захоплене нацистською Німеччиною обладнання, що належало IBU, почало 

використовуватися для моніторингу радіомовлення Союзних держав; радіомовні 

компанії окупованих країн перейшли під контроль Німеччини або її 

колаборантів. В таких умовах зі складу IBU вийшло 13 членів, і в Союзі 

лишилися фактично лише радіомовні організації країн Осі та підконтрольних 

ним територій [360, с.12]. Це підірвало довіру до організації, поставивши по 

завершенні війни питання про її долю в нових умовах. 

Подальший розвиток подій був відображенням процесів, що відбувалися у 

післявоєнній Європі, а саме поділом Європи та початком Холодної війни. У 

березні 1946 року були скликана Інформаційна нарада європейських 

радіомовних організацій, в якій взяли участь 20 країн, у т.ч. Радянський Союз. 

Попри ухвалене нарадою рішення зберегти IBU, переглянувши його структуру у 

відповідності з новими реаліями, СРСР виступив з вимогою розпуску 
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Міжнародного мовленнєвого союзу, утворивши натомість нову організацію. Під 

його тиском відповідне рішення ухвалене, і нова інституція — Міжнародна 

радіомовна організація (International Broadcasting Organisation, OIR) — була 

конституйована 28 червня 1946 року з 28 членами, включаючи СРСР, окремо 7 

радянських республік, а також підконтрольні СРСР країни ЦСЄ. Вочевидь, 

існування організації з очевидним домінуванням Радянського Союзу, яка 

претендувала на статус загальноєвропейської, а в перспективі — й світової, не 

влаштовувало західноєвропейські країни, і в листопаді 1949 року 11 радіомовних 

організацій, зокрема, Бельгії, Італії, Нідерландів, Франції, вийшли з OIR (див. 

[360, с.14; 526, с.268–271]). Ця подія ознаменувала розкол європейської медійної 

системи на контрольовану СРСР східноєвропейську (соціалістичну) систему та 

західноєвропейську систему. 

Цей розкол, що тривав аж до зникнення соціалістичного табору і самого 

Радянського Союзу, відзначався двома компонентами, що випливали з характеру 

міжнародних відносин в регіоні періоду Холодної війни, наслідки яких 

відчуваються дотепер. Першим є створення окремої контрольованої Москвою 

медіа-системи, існування якої (в інституціональному вимірі) доповнювало інші 

структури т.зв. соцтабору (РЕВ, ОВД), і на збереження (відновлення) якої 

(принаймні, на пострадянському просторі) Росія в останні десятиліття витрачає 

чимало зусиль. Другим компонентом є інформаційне протистояння за 

допомогою транскордонного радіомовлення, успішні практики якого з боку 

США та низки західноєвропейських країн переконливо продемонстрували 

величезну роль мас-медій у впливі на громадську думку і підтримці 

зовнішньополітичних акцій за кордоном, і, вочевидь, стали свого роду 

прикладом для створеної адміністрацією Путіна «пропагандистської машини». 

Усвідомлення необхідності створення своєї, незалежної від СРСР та 

соціалістичного блоку організації мало наслідком проведення у британському 

місті Торкі конференції західноєвропейських мовників, скликаної за ініціативи 

BBC. На ній 12 лютого 1950 року було засновано Європейський мовленнєвий 

союз (European Broadcasting Union, EBU) зі штаб-квартирою у Женеві. Крім того, 
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у травні того ж року було розпущено Міжнародний мовленнєвий союз, а його 

майно передано EBU [526, с.271–272]. 

Від початку свого створення EBU, попри фактичне виключення з євро-

пейської медійної системи країн соцтабору (а можливо, і в наслідок цього) не 

обмежувалася виключно європейським континентом, а інкорпорувала сусідні 

(стосовно Європи) країни, включаючи країни Близького Сходу та Північної 

Африки. Основною формою співпраці країн-членів Європейського 

мовленнєвого союзу стала мережа телевізійного обміну Євробачення (англ. 

Eurovision).  

Активний обмін телепрограмами між учасниками дозволив в епоху до 

появи транскордонних ЗМК одним країнами «бачити світ» через перспективу 

інших, що, серед іншого, значною мірою сприяло утворенню 

західноєвропейської (а згодом і загальноєвропейської) медіа-системи як 

інтегральної сутності. Водночас, як зауважив Т. Грін, менші країни, які не мали 

змоги самостійно одержувати інформацію за кордоном, споживали набагато 

більше матеріалів з мережі обміну, аніж медійно потужні країни — приміром, у 

1970 році Австрія прийняла 2808 телевізійних сюжетів, Швейцарія — 2569, тоді 

як ФРН — лише 528 [401, с.77]. Тобто мав місце дисбаланс інформаційних 

потоків і певне домінування медійної продукції більш розвинених (в медійному 

плані) країн. Крім того, існувала практика обмінів між Євробаченням та 

мережею країн соцтабору Інтербачення, що певною мірою забезпечувало зв’язок 

між двома європейськими медійними системами. 

На сьогоднішній день дійсними членами EBU є 117 телерадіомовних 

організацій з 56 країн, до числа яких входять практично всі країни європейського 

континенту, у т.ч. Азербайджан, Вірменія, Грузія та Туреччина, країни Північної 

Африки (Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко, Туніс), низка країн Близького Сходу 

(Ізраїль, Йорданія, Ліван). Асоційованими членами EBU є 34 ТРК з 21 країни 

світу: Австралії, Бангладеш, Бразилії, Гонконгу, Грузії, Індії, Ірану, Казахстану, 

Канади, Китаю, Куби, Маврикію, Малайзії, Нової Зеландії, Оману, ПАР, 

Північної Кореї, Сирії, США, Чилі та Японії. 
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Згідно даних офіційного сайту, спільно ЗМІ учасників Союзу охоплюють 

аудиторію в понад 1 млрд. осіб, здійснюючи мовлення на 160 мовах. Своєю 

місією EBU проголошує підтримку та зміцнення суспільних засобів масової 

інформації, надання медійних послуг та пропонування учасникам центру для 

навчання та обміну інформацією [373]. 

Однією з провідних міжнародних інституцій, що бере участь у 

нормативному забезпеченні європейської медійної системи, є Рада Європи. Під 

її егідою створюється система європейського інформаційного права. Зокрема, в 

рамках організації вже прийнято понад п’ятдесят документів, які регламентують 

інформаційні відносини в європейському регіоні. Серед них конвенції, декла-

рації, угоди, меморандуми, рекомендації і резолюції, статути, хартії, положення 

з основних та спеціальних напрямків інформаційної діяльності, зокрема, 

Європейська конвенція прав людини (1951 р., з доповненнями), Європейська 

конвенція про транскордонне телебачення (1989 р.), конвенції про обмін 

правовою інформацією, загальні засади міжнародного співробітництва в Європі, 

заборону аудіовідеопіратства тощо. Розробляються нові регіональні документи 

про регулювання інформації у мережі Інтернет, охорону інформаційної інтелек-

туальної власності, заборону дискримінації за інформаційною ознакою [98, с.88]. 

З поглибленням інтеграційних процесів всередині ЄС медійна сфера стала 

один із об’єктів вироблення спільної політики країн-учасниць. Поштовхом до 

формулювання аудіовізуальної політики ЄС став розвиток супутникового теле- 

та радіомовлення. Транскордонний характер цієї технології у поєднанні з 

різними підходами до законодавчого регулювання аудіовізуального сектору 

спонукали ЄС створити мінімальний прийнятний для всіх країн-членів набір 

стандартів. У 1984 році Європейська комісія представила «Зелену книгу про 

створення спільного ринку мовлення, зокрема супутникового та кабельного», а 

у 1987 році — «Зелену книгу про розвиток спільного ринку телекомунікаційних 

послуг та обладнання». Ці Зелені книги обговорювали регуляторні кроки щодо 

створення конкурентного відкритого ринку інформації, та щодо «Європейського 

телебачення» [415]. 
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«Зелена книга про створення спільного ринку мовлення» лягала в основу 

Директиви «Телебачення без кордонів» (89/552/ЕЕС), схваленої 3 жовтня 1989 

року Європейською радою та переглянутої 30 червня 1997 року Європейським 

парламентом і директивою Ради 97/36/ЕС. Ця директива встановила правові 

рамки для вільного переміщення телевізійних послуг в межах Співтовариства з 

метою сприяння розвитку європейського ринку у сфері мовлення та суміжних 

видів діяльності, таких, як телевізійна реклама та виробництво аудіовізуальних 

програм. Ця Директива уподовж тривалого часу складала основу аудіовізуальної 

політики ЄС. Однак у зв’язку з бурхливим розвитком технологій розповсюд-

ження інформації, а також впровадженням цифрового мовлення вона 11 грудня 

2007 року була ще раз переглянута з метою модернізації правил надання 

аудіовізуальних медіа-послуг і перейменована на «Директиву з аудіовізуальних 

медіа-послуг» (2007/65/ЕС), а 10 березня 2010 року відбувся процес її 

кодифікації [131]. 

Як відзначають автори монографії «Європейські публічні комунікації: 

культура, політика, технології» (2013 р.), аудіовізуальна і медіа-політика ЄС 

тривалий час розвивалася окремо як один з напрямів діяльності Співтовариства, 

проте, зважаючи на процеси конвергенції у сфері інформаційних і комуніка-

ційних технологій (ІКТ), на сьогодні вона перебуває в компетенції Генерального 

директорату Європейської Комісії, який раніше займався лише проблемами 

розвитку інформаційного суспільства. Ці зміни відбулись ще 2005 року, коли 

Єврокомісія запропонувала стратегічну ініціативу, «i2010 – Європейське 

інформаційне суспільство заради зростання і зайнятості», зорієнтовану на 

підтримку відкритої і конкурентноспроможної цифрової економіки, в якій одним 

з пріоритетів для європейського розвитку було визначено «формування єдиного 

європейського інформаційного простору, який забезпечує вільний і 

конкурентноспроможний внутрішній ринок для інформаційного суспільства і 

медіа». Будучи ключовим елементом оновленого «Лісабонського партнерства 

заради зростання і зайнятості», стратегія i2010 будувалася тепер вже на 
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інтегрованому підході, який почав поєднувати політику ЄС щодо розвитку 

інформаційного суспільства і аудіовізуальної сфери та медіа [274, с.106]. 

Іншим напрямом зусиль Євросоюзу в медійній сфері стало задіювання 

потенціалу національних медій задля поширення в країнах членах інформації 

про функціонування ЄС. Як зауважує вітчизняна дослідниця Н. Карпчук, 

«…інституції ЄС відчули потребу покращити канали комунікації ЄС через вста-

новлення відносин з урядами держав-членів та новинарними медіа. Інституції ЄС 

можуть покращити репутацію саме завдяки більшій місцевій підтримці. 

Одночасно участь громадян у справах ЄС залежить не лише від їхньої мотивації 

та бажання долучитися до вирішення наднаціональних політичних питань, а й 

від їх обізнаності в політиках ЄС та процесах прийняття рішень. Доступність 

надійної інформації про ЄС є передумовою більшої політичної активності 

громадян. З цього погляду новинарні медіа відіграють суттєву роль у здобуванні 

інформації громадянами ЄС про інституції, політики та справи ЄС. Думки 

громадян залежать від якості та кількості доступної інформації, а національні 

медіа є одними з перших і найважливіших засобів комунікації ЄС та первинним 

джерелом інформування» [72, с.73]. Зокрема, із 2004 року представникам Комісії 

в державах-членах було надано більшої ваги під час організації публічної 

комунікації в цих державах. Вони повинні стати містками між інтересами у 

різних територіальних контекстах та перетворювати пріоритети, визначені Брюс-

селем, у комунікативні повідомлення, які поширюються загальній публіці через 

Europe Direct. Проте цей процес управління комунікацією зіткнувся з опором 

національних урядів, які не бажають, щоб представники Комісії отримали такий 

великий вплив на формування інституційної комунікації [71, с.179]. 

Вищесказане показує, що наявні політико-нормативні зусилля ЄС в 

медійній сфері дозволяють говорити по можливість виокремлення в рамках 

медійної системи окремої (суб-)системи Європейського Союзу, функціонування 

якої визначається спільною галузевою політикою ЄС. 

На окрему увагу в контексті аналізу політики функціонування 

європейської медіа-системи заслуговують зусилля з протидії російській 
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пропагандистській машині (детальніше її функціонування охарактеризовано у 

підрозділі 3.2). Створена путінським режимом система іномовлення у поєднанні 

з іншими механізмами впливу на громадську думку, серед яких повідне місце 

займає використання онлайнових соціальних мереж, стала потужним викликом 

медійній системи Європи, позаяк саме вона, поряд з США, є ключовим об’єктом 

інформаційного впливу РФ. 

На рівні країн реалізовується широкий спектр зусиль, включаючи зако-

нодавчі та організаційні. Приміром, у жовтні 2016 року міністерство внутрішніх 

справ Чехії заявило про утворення підрозділу для протидії пропаганді з Росії та 

інших країн, а у вересні чеська контррозвідка заявила, що в Чехії Росія веде 

«інформаційну війну», будуючи мережу маріонеткових груп і агентів пропа-

ганди, які можуть бути використані для дестабілізації країни [343]. У січні 2018 

року президент Франції Е. Макрон анонсував розробку нового законопроекту, 

що має істотно посилити боротьбу з фейковими новинами. Новий законопроект, 

за планами президента Франції, уможливить закриття за рішенням суддів 

акаунтів в Інтернеті, видалення інформації сумнівного змісту та обмеження 

доступу до окремих сайтів. Так само онлайн-платформи мають зобов’язати до 

більшої прозорості щодо осіб тих, хто поширює інформацію через ці ресурси, 

особливо коли йдеться про проплачені матеріали з метою їхнього показу якомога 

більшому числу користувачів [106]; 20 листопада того ж року Національні збори 

Франції ухвалили два законопроекти проти поширення фейковий новин [255]. 

Попри звинувачення в обмеженні свободи слова, низка країн вдалися й до 

прямої заборони діяльності російських медій. Окрім України, де подібні 

практики охоплюють широкий спектр засобів поширення пропагандистських 

матеріалів — телеканали (станом на жовтень 2018 року загалом припинено 

трансляцію 81 російського телеканалу [124]), веб-сайти та соціальні мережі, 

кінопродукція — заборони мали місце і в інших країнах. Приміром, у грудні 2017 

року парламент Молдови ретрансляцію на території країни інформаційних, 

аналітичних, політичних і військових програм російського телебачення [130]; 31 

січня 2019 року Національна рада з питань електронних засобів масової 
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інформації Латвії (NEPLP) ухвалила рішення на три місяці заборонити 

ретрансляцію програм російського телеканалу «Росія РТР» на території країни. 

Причиною стало трансльовані телеканалом телепрограми, у яких лунали заклики 

до військових дій на території України, ворожі висловлювання проти частини 

жителів України [253]. У січні 2019 року на сайті Німецької асоціації журналістів 

(Deutsche Journalisten-Verband, DJV) був опублікований заклик голови асоціації 

до державного регулятора ФРН у сфері мас-медій не видавати ліцензію на 

мовлення німецькомовному телеканалу RT Deutsch, заявляючи, що «Russia 

Today для нас не є засобом масової інформації, а пропагандистським 

інструментом Кремля» [435]. 

Особливу роль у сприянні поширенню російської пропаганди в євро-

пейській медіа-системі відіграє Велика Британія. За повідомленнями видання 

The Telegraph, російські телевізійні станції використовують Велику Британію як 

центр поширення пропаганди і теорій змови на всю територію Європи; дві з них, 

кваліфіковані Європейським Союзом як такі, що поширюють «змови» про 

«іноземних політиків», володіють ліцензією британського наглядового 

відомства Ofcom і транслюють програми з РФ на територію суверенних держав, 

які раніше входили до складу СРСР. Обидва канали, Ren TV і НТВ, зареєстровані 

в Лондоні. Правила Євросоюзу дозволяють мовникам транслювати власні 

передачі на території усіх країн-членів, навіть якщо телеканали зареєстровані 

лише в одній державі. У цьому випадку регулятор «країни походження» несе 

виключну відповідальність за контроль над кожною зареєстрованою мовною 

компанією, незалежно від того, де транслюються програми [201]. 

На рівні міжнародних інституцій в європейському регіоні зусилля із 

протидії російській пропаганді реалізуються як Європейським Союзом, так і 

Радою Європи. Однак на початку активізації російської пропагандистської 

машини, зокрема, в період воєнної агресії РФ проти України (2014 р.) позиція 

Заходу була відверто пасивною. Як зауважив у 2015 році дослідник Німецької 

ради з питань зовнішньої політики Д. Хегедюш, «частково пасивна, частково 

реактивна позиція Європи разом з дещо лицемірним наративом жертви» має 
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негативні наслідки у вигляді підриву довіри до європейської позиції. Крім того, 

пасивність Європи лишає невикористаними її стратегічні переваги, адже Захід 

має набагато більшу м’яку силу (ключовий ресурс у інформаційній війні), аніж 

Росія, і баланс результатів використання цього ресурсу напевне буде на користь 

Європи [412]. 

Лише в 2015 році розпочалася більш-менш системна діяльність на рівні 

європейських інституцій: Європарламент у січні ухвалив резолюцію, в якій, 

зокрема, закликав ЄС ухвалити «комунікаційну стратегію» для протидії 

дезінформації Росії «щодо ЄС, східних сусідів і самої Росії», а також розробити 

інструменти для вирішення цієї кампанії, а у березні — резолюцію, в якій 

підкреслювалася «необхідність узгодженого європейського підходу до кампанії 

дезінформації та пропагандистської діяльності, яку здійснює Росія як усередині, 

так і за межами ЄС» [585, с.127]. У березні того ж року Європейська Рада 

наголосила на необхідності протидіяти дезінформаційним кампаніям Росії і 

запропонувала Високому представнику, у співпраці з державами-членами та 

інституціями ЄС, підготувати план дій щодо стратегічної комунікації, а також 

створити робочу групу з цих питань [374, с.5]. Наслідком цих рішень стало 

утворення у квітні 2015 року Робочої групи зі стратегічних комунікацій (англ. 

East StratCom Task Force) під керівництвом Європейської служби зовнішніх 

справ, метою діяльності якої було роз’яснювати політику ЄС у регіоні Східного 

партнерства, та представлення у червні того ж року Плану дій зі стратегічних 

комунікацій, серед трьох головних цілей якого було «поліпшення спроможності 

ЄС прогнозувати, вирішувати та реагувати на діяльність з дезінформації 

зовнішніх суб’єктів» [585, с.128–129]. 

В наступні роки європейськими інституціями було здійснено низку кроків 

організаційного та нормативного характеру у напрямі протидії російській 

пропаганді. Серед останніх (на час проведення нашого дослідження) найбільш 

вагомими є такі. У Брюсселі 15 січня 2018 року розпочала роботу створена 

Європейською комісією група експертів з боротьби з фейковими новинами в 

Інтернеті. До неї увійшли 40 експертів, серед яких журналісти, фахівці в області 
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соціальних мереж, науковці та представники громадянського суспільства. 

Підготовлені експертами пропозиції мають лягти в основу розробки подальшої 

стратегії Єврокомісії у цьому питанні [13]. На початку грудня 2018 року 

Європейська комісія ухвалила «План дій щодо боротьби з дезінформацією», 

який, за задумом авторів, має стати практичним інструментом для забезпечення 

належних умов проведення вільних та демократичних виборів до Європейського 

парламенту у травні 2019 року [251]. 

На рівні Ради Європи також було ухвалено низку резолюцій, пов’язаних з 

даною проблемою. Зокрема, у квітні 2018 року Парламентська асамблея Ради 

Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію про підтримку протидії російській 

пропаганді на рівні Європейського союзу та рекомендувала країнам-членам Ради 

Європи заснувати органи для відстеження дезінформації. У документі 

вказується, що в деяких випадках державні засоби масової інформації були 

перетворені у пропагандистські інструменти та використані для передачі 

фейкових новин або розпалювання ненависті проти меншин та певних груп 

[129]. У січні 2019 року ПАРЄ увалила попередній текст резолюції «Суспільні 

ЗМІ в контексті дезінформації та пропаганди», в якій фіксується незамінна роль 

суспільних медій в демократичних суспільствах та окреслюються виклики цій 

категорії ЗМІ в сучасних умовах, серед яких дезінформація та пропаганда 

визнана однією з найбільших загроз (див. [507]). 

Важливу роль у формуванні й функціонуванні європейської медіа-системи 

зіграли проекти загальноєвропейського телевізійного каналу. Як зауважується в 

колективній монографії «Нові фронтіри в теорії міжнародної комунікації» 

(2004 р.), в Європейському співтоваристві низка ініціатив, поєднаних з 

загальною метою Співтовариства зі створення спільного ринку в 

телерадіомовленні, призвели до визнання важливості телевізійного мовлення як 

інструменту для заохочення економічної та культурної інтеграції Європи [476, 

с.158]. Крім того, мала місце ще одна мотивуюча причина. Перші вибори до 

Європарламенту (1979 р.) продемонстрували, що не лише сама ідея створення 

єдиної Європи залишалася абстрактною для населення держав-членів, але й те, 
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що імідж європейських інституцій був невиразним, якщо не негативним. В той 

час з’явилися нові технології, які відкрили шлях транскордонному телебаченню, 

і Європейський Парламент підготував декілька доповідей та ухвалив резолюції, 

які критикували поточну інформаційну політику ЄС та закликали до викорис-

тання телебачення для просування «європейської ідеї». Йшлося, зокрема, про 

вивчення можливості створення європейського телевізійного каналу [368, с.221]. 

Витоки ідеї створення панєвропейського телеканалу лежать у проекті 

резолюції, внесеної в Європейський парламент у 1980 році. В ній стверджу-

валося, що «висвітлення проблем Європейської Спільноти національними радіо- 

і телевізійними компаніями та пресою було неналежним, зокрема щодо питань 

інтеграції», і закликалося «створити європейську телерадіокомпанію зі своїм 

власним каналом». Цей канал мав бути призначений для широкого загалу та 

трансляції програм політичного, освітнього, культурного та розважального 

характеру. Мовлення каналу мало бути багатомовним, щоб мати можливість 

звертатися до якнайширших аудиторій по всій Європі [565]. У березні 1982 року 

Європарламентом була ухвалена резолюція, якою передбачалося створення у 

співпраці з Європейським мовленнєвим союзом європейського телеканалу. 

Зокрема, в резолюції пропонувалося, що він має надавати повний спектр 

програм, що охоплюють новини, політику, освіту, культуру, розваги та спорт, і 

що він має бути європейським за походженням, діапазоном передачі, цільовою 

аудиторією та тематикою (див. [513]). 

У травні 1983 року Комісія Європейських Спільнот підготувала поміжний 

звіт Європарламенту «Реалії та тенденції в європейському телебаченні: 

перспективи та можливості», якою підтверджувалася необхідність використання 

можливостей супутникової технології для створення транскордонного 

європейського телебачення. У звіті зазначалося, що «обмін зображеннями та 

інформацією стане найефективнішим способом поглиблення взаєморозуміння 

між народами Європи та надасть їм більшого почуття приналежності до спільної 

культурної та соціальної спільності. Тому розвиток справжнього європейського 

духу стане можливим у національних аудиторіях, які, звісно, збережуть свою 
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повну культурну ідентичність». Варто відмітити, що у цьому ж звіті стверджу-

валося, що ініціативи створення одномовних транскордонних телеканалів лише 

фіксуватимуть історичні культурні реалії і не можуть задовольняти потреби 

нової мультимовної європейської реальності (див. [426]). Ці ідеї були і досі 

лишаються наріжними каменями формування європейського інформаційного 

простору. 

Перша спроба запуску панєвропейського телеканалу (під назвою Eurikon) 

мала місце у 1982 року під егідою EBU, коли п’ять національних ТРК — Австрії, 

Великої Британії, Італії, Нідерландів та ФРН — упродовж п’яти непослідовних 

тижнів здійснювали трансляції до п’ятнадцяти країн. Вони перевіряли 

загальноєвропейську привабливість своїх програм, намагалися визначити 

«загальнонаціональні редакційні точки зору» для своїх служб новин та 

експериментували з різними способами одночасного комунікування з 

багатомовною аудиторією [569, с.46]. Варто відмітити, що цей проект був 

підтриманий низкою інших членів EBU, а саме ТРК Алжиру, Греції, Ірландії, 

Іспанії, Португалії, Тунісу, Фінляндії, Франції, Швейцарії та Югославії [335, 

с.162–163]. Як можна побачити з цього переліку, проект вийшов за рамки ЄЕС і 

включив у себе навіть одну країн соцтабору. 

В той же період з’явилися телеканали, що символізували альтернативні 

тенденції у європейській медіа-системі, а саме транскордонні телеканали, що 

орієнтувалися на певні мовні аудиторії. Так, у 1984 році були запущені франко-

мовний телеканал TV5, створений п’ятьма державними телеканалами з Франції, 

Бельгії та Швейцарії; німецькомовний SAT3, створений трьома державними ТРК 

з ФРН, Австрії та Швейцарії [569, с.46]. 

У 1985 році мала місце друга спроба створити панєвропейський 

телевізійний канал. Після тривалих переговорів, в яких брали участь уряди країн-

членів та їхні національні телерадіомовні організації, був створений консорціум 

з п’яти європейських державних ТРК з Ірландії, Італії, Нідерландів, Португалії 

та ФРН — телеканал Europa TV, що розпочав мовлення у жовтні 1985 року. Він 

багато в чому відповідав очікуванням, які Європейський Парламент та Комісія 
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раніше покладали на загальноєвропейський канал [565]. Europa TV прагнув бути 

загальноєвропейським каналом не лише за географічним охопленням, але й за 

змістом своїх програм, маючи місію розробляти програми ненаціонального 

формату, а також здійснювати «ненаціональне» інформування. Команда, що 

готувала новини, «була ретельно структурована, щоб уникнути домінування 

будь-якої окремої національної групи», а «недержавна перспектива заохочу-

валася всіма доступними засобами» (цит. за [499, с.512–513]). Внаслідок проблем 

із фінансуванням, а також неучасті у проекті повідних гравців, і як результату — 

невеликого охоплення аудиторії, 26 листопада 1986 року телеканал Europa TV 

припинив мовлення. 

Досвід обох телеканалів — Eurikon та Europa TV — продемонстрував, що 

політичний оптимізм щодо ролі панєвропейського телеканалу як драйвера 

інтеграції був дещо необґрунтованим. Як зазначив дослідник європейської медіа-

системи Р. Коллінз, реакції європейських глядачів на загальноєвропейські 

державні телеканали початку 80-х років свідчать, що смаки та інтереси 

європейських телеглядачів (їхні культури) були настільки різними, що робило 

сам термін «європейська культура» безглуздим. Вони не мали достатньо 

глядачів, щоб бути комерційно життєздатними. Глядачі надавали перевагу 

каналам, доступним їхніми мовами і пристосованим до їхніх смаків й інтересів, 

а загальноєвропейські канали сприймали прохолодно. Реакції глядачів 

продемонстрували, що ці канали погано підходять для залучення та збереження 

глядачів. Проте логіка створення таких каналів здавалася очевидною як для 

загальноєвропейських політичних інститутів Європейського співтовариства, так 

і для загальноєвропейської асоціації EBU [334, с.24].  

Поштовхом до актуалізації ідеї панєвропейського телеканалу стала війна у 

Перській затоці (1990–1991 роки), коли приклад CNN наочно продемонстрував 

вагу та роль цілодобового транскордонного телебачення як джерела новин. Тоді 

в Європейському мовленнєвому союзі виник проект створення телеканалу 

Euronews, який подавав би інформацію з європейської перспективи. Euronews 

розпочав мовлення у січні 1993 року як консорціум телерадіомовних компаній (в 
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основному державних) Португалії, Іспанії, Італії, Греції, Франції, Бельгії, 

Фінляндії, Монако, Кіпру та Єгипту. Як зауважив Т. Тейлер, Euronews, як і 

Europa TV, був розроблений, щоб обслуговувати культурно й лінгвістично 

фрагментовану аудиторію. В більшості інших аспектів, однак, він мало нагадує 

попередні плани Європейської комісії та Європарламенту щодо 

загальноєвропейського каналу. По-перше, замість того, щоб прагнути залучити 

загальну аудиторію за допомогою широкого спектру програм, Euronews 

обмежується новинами та програмами, присвяченими поточним питанням. По-

друге, Euronews, здебільшого, не намагається повторити невдалу стратегію 

Europa TV, що прагнув висвітлювати національні події з елюзивної 

«європейської точки зору». Натомість основна частина його контенту, головно 

новин, надходить від національних телерадіоорганізацій-учасників, а Euronews 

готує звукові доріжки, які супроводжують її ефір. Власна продукція Euronews 

переважно обмежується висвітленням діяльності європейських інституцій та 

деяких подій, пов’язаних з ЄС [565]. 

Модель мовлення, яка передбачала єдиний ефір з аудіосупроводом 

різними мовами, була замінена у травні 2017 року, коли були запущені 12 різних 

версій телеканалу, адаптовані під різні аудиторії, а саме англійська, арабська, 

грецька, іспанська, італійська, німецька, перська, португальська, російська, туре-

цька, угорська та французька версії. Таким чином, Euronews став глокальною 

телевізійною мережею. З серпня 2011 по травень 2017 роки функціонувала 

українська редакція Euronews, функціонування якої було припинене через брак 

фінансування (див. [258]). Окрім супутникового телевізійного мовлення, що 

охоплює практично весь світ, Euronews активно використовує інтернет-

платформи. На сьогоднішній день, за даними офіційного сайту, аудиторія 

Euronews складає 430 млн. домогосподарств у 166 країнах світу [372]. 

Успішність телеканалу Euronews також пов’язана з тим, що коло його 

співвласників не обмежується лише державними ТРК, що дозволило уникнути 

традиційних для контрольованих державами компаній проблем організаційного 

та фінансового характеру. Однак зміни структурі власності телеканалу (у липні 
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2015 року власником 53% акцій телеканалу стала компанія Media Globe 

Networks, що належить єгипетському медіамагнату Н. Савірісу [521], а у лютому 

2017 року 25% акцій були придбані американською телерадіомовною компанією 

NBC Universal [474] — таким чином, на сьогоднішній день у власності 

європейських державних ТРК лишилося 22% акцій) ставлять питання чи буде й 

надалі Euronews залишатися саме європейським телеканалом. 

Після розпаду Радянського Союзу мала місце діяльність, яку можна 

розглядати як спробу відновити (зберегти) спільний медійний простір на 

пострадянських теренах. Так, 9 жовтня 1992 року у Бішкеку представниками 

низки країн-учасниць СНД, а саме Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану 

Молдови, Росії, Таджикистану й Узбекистану була підписана Угода про 

створення Міждержавної телерадіокомпанії (МТРК). У преамбулі документа 

було зазначено прихильність держав-учасниць універсальним принципам 

міжнародного обміну інформацією, переконання в необхідності більш 

ефективного задоволення зростаючої потреби народів Співдружності в знаннях 

один про одного і у взаєморозумінні між ними, прагнення до співпраці в теле- і 

радіоефірі заради спільних інтересів і на основі рівноправності і взаємної поваги 

(див. [210]). 

В статуті МТРК, затвердженому 22 січня 1993 року, зазначено, що 

основною метою діяльності Компанії є більш повне і якісне задоволення потреб 

громадян держав-засновників у всебічній об’єктивної інформації про події та 

процеси, що відбуваються в державах-засновницях і на світовій арені, а також 

забезпечення засобами телебачення і радіомовлення їхніх культурних запитів. 

До видів діяльності МТРК віднесено, зокрема, виробництво і розповсюдження 

телевізійних і радіопрограм на територіях держав-засновниць; вихід в світовий 

інформаційний простір з урахуванням національних особливостей і специфіки 

інтересів держав-засновниць за суворого дотримання зобов’язань держав-учас-

ниць за міжнародними договорами; сприяння участі в світовому інформаційному 

просторі національних державних телерадіоорганізацій держав-засновниць; 
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виділення ефірного часу для офіційної інформації, наданої уповноваженими на 

те представниками держав-засновниць [191]. 

Надалі, 24 грудня 1993 року була підписана Угода про міжнародно-правові 

гарантії безперешкодного і незалежного здійснення діяльності Міждержавної 

телерадіокомпанії «Мир». В преамбулі цього документу вже з’явилось 

зазначення прагнення держав-учасниць до створення спільного інформаційного 

простору зацікавлених держав [209]. Підписали угоду 10 країн: окрім 8 

зазначених вище це були Азербайджан і Грузія. 

В рамках МТРК були створені телеканали «Мир», «Мир 24», «Мир 

Premium», радіостанція «Мир», інформаційно-аналітичний портал MIR24.TV. 

Ще одним напрямом співпраці у рамках МТРК стало утворення у березні 2008 

року інформаційного пулу. Метою його створення було відновлення телевізій-

ного обміну на пострадянському просторі. Учасниками пулу були 9 держав, у 

т.ч. Україна (телеканал Інтер), але у 2018 році інформація про участь у пулі 

України (а також Молдови) зникла із сайту МТРК (див. [121]). 

На окрему увагу заслуговує ухвалення 18 жовтня 1996 року Радою глав 

урядів СНД Концепції формування інформаційного простору Співдружності 

Незалежних Держав. Згідно з концепцією, головною метою робіт з формування 

інформаційного простору держав-учасниць СНД є забезпечення взаємодії 

національних інформаційних просторів держав Співдружності на взаємовигідній 

основі з урахуванням національних і спільних інтересів в справі розвитку 

співробітництва в погоджених сферах діяльності. Серед спільних інтересів країн 

СНД в концепції названі забезпечення інформаційної безпеки, розвиток освіти, 

науки, техніки і культури, забезпечення доступу до національних і міжнародних 

інформаційних ресурсів тощо [82]. 

Однак, попри таке формулювання реальною метою формування інформа-

ційного простору СНД було збереження домінування Росії на пострадянському 

просторі. Досить показовою в цьому плані є публікація 2015 року професора 

Дипломатичної академії МЗС РФ, присвячена причинам неуспіху формування 

єдиного інформаційного простору СНД (див. [222]). До переліку цих причин 
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автор відніс превалювання відцентрових тенденцій в країнах-учасницях 

Співдружності над доцентровими; наявність гострих протиріч між окремими 

державами-учасницями; протидія Заходу будь-яким інтеграційним процесам на 

теренах колишнього СРСР; посилення регіональних центрів сили (Туреччини, 

Китаю, Індії, Іраку) та їхня інформаційна експансія в СНД; протекціоністські 

заходи, прийняті деякими державами СНД, спрямовані на створення і захист 

власного інформаційного простору, прагнення до проведення незалежної 

національної інформаційної політики, та ін. В статті автор відверто визнає, що 

«російська мова є системоутворюючим і інтегруючим фактором у вирішенні 

задачі створення єдиного інформаційного поля на просторі СНД», а «роль 

російської мови і російської культури в формуванні умонастроїв і інтеграційних 

переваг в інформаційному просторі СНД» є вирішальною. Цікаво, що при цьому 

автор апелює до досвіду «дружньої взаємодії і взаємопроникнення національних 

культур колишніх радянських республік», хоча в своєму аналізі повністю ігнорує 

взаємодії та впливи країн-учасниць СНД між собою. Крім того, на думку автора, 

мовлення такого відверто пропагандистського інструменту, як телеканал RT, 

могло б бути «конструктивним вирішенням питання інформаційного впливу на 

«недружніх партнерів» по СНД (на Україну, Молдавію) та інші колишні 

радянські республіки, в яких русофобія майже стала офіційною державною 

політикою (в Литві, Латвії, Естонії)». Фактично автор відверто визнає, що спроба 

створення єдиного інформаційного простору СНД мала слугувати збереженню й 

посиленню очолюваної Росією політичної й інформаційної єдності на теренах 

колишнього Радянського Союзу; що Росія намагається провадити політику обме-

женого інформаційного суверенітету інших держав-учасниць СНД, в рамках якої 

будь-які їхні спроби здійснювати самостійну інформаційну політику, зокрема, 

орієнтовану на інтеграцію із Заходом, обмеження використання російської мови 

на користь національної, розглядаються як недружні і навіть ворожі. 

Це дає підстави характеризувати цю створювану РФ медійну систему 

радше як транскордонну російську медійну систему, аніж як пострадянську, 

євразійську абощо. Виходячи з цього, а також з тенденцій останніх років, досить 
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важко говорити про сучасні й майбутні контури цієї системи. І тут слід дифе-

ренціювати власне російську транскордонну медійну систему, в основі якої 

лежить прагнення збереження й посилення контрольованого Росією 

інформаційного простору в кордонах колишнього СРСР, і практики останніх 

років щодо активного наповнення Росією через різні медійні канали 

інформаційних просторів інших країн пропагандистською інформацією. На 

нашу думку, можливість збереження медійної системи в кордонах СНД є 

малоперспективною, оскільки вплив російської культури в пострадянських 

країнах Центральної Азії та Кавказу, а також Молдові неухильно зменшується, і 

вони будуть переорієнтовуватися (у т.ч. і в медійному плані) на більш культурно 

близьких сусідів — приміром, Молдова на Румунію, Азербайджан на Туреччину 

тощо. Як наслідок, навіть при збереженні формальних ознак співпраці у медійній 

галузі говорити про реальне існування керованого Росією єдиного 

пострадянського простору вже не буде підстав. Щодо двох країн, в яких вплив 

російської культури та медійної продукції має глибоке підґрунтя — Україна та 

Білорусь, то перша упродовж останніх років веде активну діяльність на 

обмеження цього впливу, хоча, на нашу думку, говорити що він зникне чи стане 

малозначущим в коротко- і навіть середньостроковій перспективі не доводиться. 

Отже, охоплення транскордонної російської медійної системи, окрім власне РФ, 

буде обмежуватися Білоруссю і окупованими територіями України, Грузії та 

Молдови. 

Переходячи до аналізу європейської регіональної медіа-системи як об’єкта 

та суб’єкта іномовлення, можна виокремити такі характерні риси. По-перше, в 

силу очевидних історичних обставин, в європейському регіоні сконцентровані 

більшість країн, що активно практикують міжнародне мовлення (Велика 

Британія, Франція тощо), і це визначає особливе місце європейської медіа-

системи у глобальній медійній світ-системі. По-друге, процеси іномовлення 

відбувалися всередині самої системи, коли західноєвропейські країни 

здійснювати інформаційний вплив за допомогою транскордонних ЗМІ на 

східноєвропейські країни, і коли після Холодної війни Східна Європа перестала 
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бути об’єктом західноєвропейського (та американського) іномовлення, в 

європейській медіа-системі зник один з потужних інформаційних потоків. По-

третє, в силу своєї обмеженої суб’єктності як акторів міжнародних відносин 

жодна з країн ЦСЄ не змогла стати потужим міжнародним мовником, і ця 

ситуація зберіглася в постбіполярний період. Сучасне іномовлення країн 

східноєвропейського регіону є радше інструментом культурної дипломатії та 

підтримки діаспори. Приміром, з 1936 року функціонує закордонна служба 

Польського радіо (Polskie Radio dla Zagranicy) польською та англійською мовами 

(у 1990 році розпочалося мовлення також українською, білоруською, 

литовською, чеською та словацькою мовами); у листопаді 1992 році Польща 

запустила супутниковий польськомовний телеканал TV Polonia, орієнтований на 

польську діаспору. 

Аналізуючи роль європейської медіа-системи як об’єкта іномовлення, то 

слід насамперед зауважити, що відповідні практики мають виразний політичний 

вимір, виконуючи традиційні для іномовлення функції підтримки зовнішньої 

політики (у коротко-та довгостроковому вимірі) та формування іміджу держави. 

Європейський регіон (головно країни соцтабору) був центральним 

об’єктом іномовлення США у період Холодної війни (через мережі «Голос 

Америки» та «RFE/RL»). У постбіполярний період, зі зникненням необхідності 

ведення пропагандистського мовлення на східноєвропейський і пострадянський 

регіон, необхідність в подальшому існуванні служб радіомовлення на ці країни 

ставилися під сумнів (відповідний дискурс, як і короткий огляд політичних 

імперативів функціонування цих служб проаналізований у Розділі 3), і в 2004 

році більшість із них були закриті. На сьогоднішній день з часів Холодної війни 

зберігається такі мовні служби «Голосу Америки», як азербайджанська, 

албанська, вірменська, грузинська, російська, сербська та українська; у 1996 році 

відкрито мовлення боснійською мовою (на Боснію і Герцеговину), а у 1999 році 

— македонською. Щодо «RFE/RL», то також ще з часів Холодної війни діють 

такі мовні служби, як азербайджанська, білоруська, вірменська, російська та 

українська. Значна частина служб почали функціонувати вже в постбіполярний 
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період: у 1994 році започатковані служби боснійською, сербською та 

хорватською мовами; з 1998 року здійснюється мовлення румунською мовою для 

Молдови; у 1999 році створено службу албанською мовою для Косово, у 2000 

році — чорногорською, а у 2001 році — македонською мовою для відповідних 

країн; у 2002 році стартувала Північно-Кавказька служба у формі веб-сайтів 

російською та чеченською мовами (щодо останньої, то RFE/RL є єдиним 

міжнародним ЗМІ, що готує матеріали цією мовою); у березні 2014 році, після 

анексії РФ Криму, був запущений кримський проект української служби Радіо 

Свобода «Крим.Реалії» (у формі радіомовлення та веб-сайтів українською, 

російською та кримськотатарською мовами); на початку 2019 року були 

відновлені болгарська та румунські служби (лише у формі новинних веб-сайтів 

та онлайнового мовлення). Також варто відмітити, що для Росії функціонують 

декілька новинних веб-сайтів: загальноросійський, «Idel.Реалии» (для 

поволзького регіону), «Сибирь.Реалии» (для сибірського регіону), «Азатлык 

Радиосы» (татарською мовою для Татарстану). Як можна побачити, іномовлення 

США сконцентровано в країнах та регіонах, які становлять особливий інтерес 

для зовнішньої політики країни (Балканський регіон, України та окремо Крим, 

Кавказ тощо). 

У період Другої світової війни та Холодної війни, коли політично-

пропагандистська роль іномовлення була актуальною, були створені й активно 

функціонували ціла низка служб іномовлення західноєвропейських країн, серед 

яких однією з найпотужніших була BBC World Service. Так, у 1938–1941 роках 

були запущені мовні служби для більшості мов континенту. Період Холодної 

війни поставив нові задачі перед службами, орієнтованими на країни, що 

опинилися за «залізною завісою», тоді як служби для скандинавських країн, 

Нідерландів, Бельгії, Австрії, Люксембургу, Португалії були згорнуті у 1950-х 

роках; шведська — у 1961 році, служби для Італії та Мальти — у 1981 році. Варто 

відмітити, що, ймовірно, зважаючи на специфічний статус Фінляндії, фінська 

мовна служба продовжувала функціонувати увесь період (див. [604]). 
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Постбіполярний період характеризувався поступовим згортанням 

більшості мовних служб на європейському континенті: югославська (1991 рік), 

французька (1995 рік), фінська (1997 рік), німецька (1999 рік), болгарська, 

грецька, польська, словацька, словенська, угорська (2005 рік), хорватська, 

чеська, (2006 рік), румунська (2008 рік). Крім того, в цей період були створені і 

згодом закриті македонська (1996–2011 роки), сербська (1991–2011 роки, 

відновлена у 2018 році) та хорватська (1991–2006 році). З відкритих після 

завершення Холодної війни служб в Європі діючою, окрім сербської, 

залишається українська (запущена у 1992 році). Крім того, з 1942 року дотепер 

функціонує російська служба (див. [604]). Фактично можна говорити про те, що 

європейський континент зник з пріоритетів британського іномовлення. 

Іншою країною, становлення якого як глобального учасника міжнародного 

мовлення відбулося вже у постбіполярний період, є КНР. Китайське іномовлення 

реалізується через службу «Міжнародне радіо Китаю», яка використовує як 

традиційне радіомовлення, так і цифрові платформи; серед використовуваних 

мов присутні більшість європейських, що дає підстави вважати Європу одним із 

ключових векторів міжнародного мовлення Китаю. Крім того, діють глобальні 

телевізійні канали Китайської глобальної телевізійної мережі CGTN: 

англійською мовою (з вересня 2000 року), французькою та іспанською (як один 

двомовний канал з жовтня 2004 року, як окремі канали з жовтня 2007 року), 

російською мовою (з вересня 2009 року). Крім того, на європейський регіон 

здійснює мовлення синомовний телеканал CCTV-4 Europe. 

В цілому в європейському регіоні іномовлення здійснюється 

безперешкодно. Певні обмеження фіксуються в країнах, що мають певні 

проблеми із забезпеченням свободи слова. Приміром, за даними офіційного 

сайту RFE/RL, в Азербайджані з грудня 2008 року заборонене локальне мовлення 

всіх міжнародних мовників, включаючи Radio Azadliq (азербайджанська служба 

RFE/RL), Бі-Бі-Сі та «Голосу Америки», а з травня 2017 азербайджанським 

судом заборонено доступ до сайту Radio Azadliq; веб-сайт «Крим.Реалії» 

заблокований в Росії і в Криму; в Білорусі заборонена ретрансляція RFE/RL. 
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2.3. Медійні системи арабського та американського регіонів 

Формування арабської регіональної медійної системи пов’язано не так з 

географічними факторами, як із культурною єдністю регіону, що прийнято 

йменувати арабським світом. Арабський світ складається з 23 країн: 22 країн-

членів Ліги арабських держав (ЛАД): Алжиру, Бахрейну, Джибуті, Єгипту, 

Йорданії, Іраку, Ємену, Катару, Коморських островів, Кувейту, Лівану, Лівії, 

Мавританії, Марокко, Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману, Палестинської 

Національної Автономії, Саудівської Аравії, Сирії, Сомалі, Судану і Тунісу, а 

також Сахарської Арабської Демократичної Республіки, що не входить до ЛАД 

і визнається не всіма її членами [12, с.78]. І хоча цей регіон не є гомогенним в 

політичному, економічному та етнічному (араби не є єдиною етнічною групою) 

плані, тим не менш можна говорити про два ключових об’єднавчих фактори — 

арабська мова та культура. Як зауважують автори «Енциклопедії сучасної Азії», 

в центрі основних інститутів ісламських суспільств був іслам як ідейна та 

організаційна основа, та арабська мова як виражальний засіб. Ця арабсько-

ісламська культура визначила структуру соціальних класів, статус жінок і 

немусульманських меншин, зміст і передачу знань, формування міст [367, с.118]. 

Попри те, що розмовна арабська мова має суттєві відмінності у різних країнах 

регіону, класична арабська мова — мова релігії та літератури — об’єднує всіх 

писемних мусульман [370, с.23]. 

Роль культурного й мовного фактору у становленні регіональної медійної 

системи може бути проілюстрована звітом Генерального директора ЮНЕСКО 

«Розвиток ЗМІ в слаборозвинених країнах» (1961 р.), у якому у характеристиці 

розвитку радіомовлення зазначалося, що «Радіомовлення швидко розвивалося за 

державної підтримки у низці країн Близького Сходу. Розширенню сприяла 

лінгвістична й культурна єдність регіону, що дозволяє окремим країнам 

скористатися досвідом інших» [353, с.84]. 

Водночас політично регіон, попри досить довгі історичні періоди 

існування значної його частини в рамках єдиної держави (Аббасидський халіфат, 

Османська імперія), тим не менш є досить розрізненим, що обумовлюється, 
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зокрема, особливостями політичного устрою та економічного розвитку. Як 

зауважив вітчизняний дослідник проблем арабського світу П. Бовсунівський, 

«хоча в рамках арабської єдності існує практика взаємодопомоги (заможні 

держави допомагають нужденним), кожна країна має власну долю і дорожить 

нею» [12, с.79]. 

Перші структури в рамках Ліги арабських держав, орієнтовані на 

кооперацію у медійній сфері, виникли невдовзі після створення самої Ліги. Так, 

на нараді ЛАД у травні 1951 року було ухвалено рішення про створення 

Адміністрації з питань інформації та публікації. Метою цього адміністративного 

органу було сприяння арабській справі на міжнародному рівні. Зусилля зі 

співпраці були реакцією на палестинську проблему після першої арабо-

ізраїльської війни (1948–49 роки). Арабські уряди вважали, що для того, щоб 

отримати міжнародну підтримку та розуміння, вони повинні були об’єднати свої 

зусилля в рамках Ліги арабських держав незалежно від їхніх внутрішніх 

розбіжностей [289, с.127–128]. У 1960 році групою експертів, відповідальних за 

спільні програми та пропозиції арабських ЗМІ, був створений Постійний комітет 

арабських ЗМІ. Метою цих програм і пропозицій було покращення іміджу 

арабського регіону та сприяння його розумінню у зовнішньому світі. Діяльність 

цього комітету в основному виконувалися підрозділами Ліги арабських країн за 

межами арабського світу. 

Потреба у більш високорівневому вирішенні проблем співпраці у сфері 

ЗМІ знайшла відображення у заснуванні Ради міністрів арабських країн з питань 

інформації, перше засідання якої відбулося у березні 1964 року в Каїрі. Ця 

інституція відповідала за розробку стратегій та керівних принципів для 

формулювання цілей для арабських країн. Арабський дослідник М. Мосалаха так 

узагальнив ці цілі: протидіяти сіоністській пропаганді; коригувати імідж 

арабського світу у західних ЗМІ; інформувати світ про арабську цивілізацію; 

поширювати арабську культуру; інформувати людей у всьому світі про 

арабський внесок у розвиток «третього світу» (цит. за [289, с.128–129]). Як 

прокоментував Х. Альсаадон, «ці цілі відображають більше занепокоєння своїм 
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міжнародним іміджем, аніж є чітко окресленою політикою для досягнення 

конкретних цілей співпраці. Надання пріоритету зовнішнім справам — це один 

із способів боротьби з деколонізацією в ролі рівноправного партнера, а не 

колишньої колонії» [289, с.129]. 

Акцент на проблемі іміджу арабського світу за його межами (і, додамо, 

насамперед у Західному світі) є невипадковим. Як констатували автори звіту 

ЮНЕСКО «Розвиток комунікації в арабських державах: потреби та пріоритети» 

(1985 р.), образ арабського світу та ісламського світу в цілому поза його межами 

є відчутно спотвореним. Як засвідчили результати досліджень, широко поши-

рене негативне уявлення про арабів частково обумовлено реаліями арабського 

світу, а також недбальством самих арабів. Наявних матеріалів про арабський світ 

дуже мало, і вони не дають позитивної, динамічної та чіткої картини соціальних, 

політичних та економічних змін, які відбуваються в регіоні [300, с.39]. 

Ідея створення в рамках діяльності ЛАД спеціального органу для 

опікування питаннями мовлення вперше виникла у серпні 1952 року, коли в 

штаб-квартирі Ліги було проведено першу арабську конференцію з питань 

мовлення. І хоча її учасники проголосували за те, щоб вивчити можливість 

створення постійного органу з метою сприяння технічному розвитку та обміну 

програмами, лише у 1955 році Рада Ліги арабських держав проголосувала за 

схвалення проекту конвенції для союзу мовлення. Однак утілення ідеї створення 

такої спілки гальмувалося відсутністю зацікавленості у цьому серед значної 

частки членів ЛАД. Лише 9 лютого 1969 року Мовленнєвий союз арабських 

держав (англ. Arab States Broadcasting Union, ASBU) розпочав свою діяльність, 

після того як конвенцію підписало 50% членів ЛАД (див. [311, с.311–313]). 

Вважається, що поштовхом до інтенсифікації співпраці арабських країн стала 

поразка арабської антиізраїльської коаліції у т.зв. Шестиденній війні 1967 року. 

Серед проголошених в Конвенції ASBU цілей союзу є такі: зміцнювати 

дух арабського братства; ознайомлювати всі народи світу з реаліями арабської 

нації, її потенціалом, надіями, цілями та спільними ідеями; сприяти, координу-

вати та вивчати всі питання, пов’язані з мовленням та обмінюватися експертним 
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знанням, інформацією та матеріалами з усіх питань, що мають загальну користь 

для всіх телерадіоорганізацій країн-членів; збільшувати потенціал арабських 

держав у сфері телерадіомовлення [337, с.125]. 

На сьогоднішній день місією Союзу проголошено бути парасольковою 

організацією для співпраці державних телевізійних та радіомовних компаній 

арабських країн, а також слугувати платформою для обговорення проблем, 

пов’язаних з арабською аудіовізуальною продукцією. Нині членами ASBU є 20 

країн, а саме Алжир, Бахрейн, Єгипет, Ємен, Ірак, Йорданія, Катар, Кувейт, 

Ліван, Лівія, Мавританія, Марокко, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Палес-

тина, Саудівська Аравія, Сирія, Сомалі, Судан, Туніс [295]. Варто звернути 

увагу, що попри те, що Палестина є частково визнаною державою, вона має 

статус повноправного члена Союзу, чим підкреслюється політична підтримка 

арабської спільноти цього державного утворення. Ще одним прикладом впливу 

політичних відносин між арабськими країнами на розвиток співпраці в рамках 

ASBU є відмова Саудівської Аравії брати участь у діяльності цієї інституції, 

штаб-квартира якої розташовується у Каїрі, через тодішні напружені відносини 

з Єгиптом (країна ратифікувала Конвенцію Мовленнєвого союзу арабських 

держав лише у серпні 1974 року) [311, с.313]. 

На даний час ASBU є секторальним членом Міжнародного телекомуніка-

ційного союзу та членом всесвітньої організації «Світові мовленнєві союзи» 

(WBU). Одним із найбільш визначних реалізованих проектів Мовленнєвого 

союзу арабських держав є «Arab Unified Bouquet» — спільна арабська ініціатива, 

в рамках якої за допомогою супутників забезпечується охоплення арабських та 

мусульманських аудиторій в масштабах всього світу. Успішна реалізація цієї 

ініціативи дозволяє говорити про те, що регіональна арабська медійна система 

має амбітні плани стати глобальною «нішовою» системою. 

Одним із вагомих проектів Мовленнєвого союзу арабських держав стала 

мережа обміну телевізійними новинами між арабськими країнами через 

супутники. У підписаній у вересні 1973 року Хартії арабської системи обміну 
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телевізійними новинами визначалося, що «система повинна приділяти най-

більшу увагу змісту матеріалів, що нею поширюються, і в усіх випадках повинна 

забезпечувати: … Щоб ці матеріали відображали інтереси арабської людини, 

поглиблювали її віру в спільність цілей та долі арабської нації, розвивали спільні 

тенденції в арабській батьківщині шляхом поширення інформації всередині неї» 

(цит. за [554, с.212]). Створена система із назвою «Arabvision», попри успішний 

тестовий запуск з використанням супутникової системи Intelsat, фактично не 

запрацювала, причинами чого було: висока вартість передачі новин через 

Intelsat; відсутність організаційного органу для виконання цієї роботи; 

відсутність належного підготовленого персоналу; відсутність координації між 

арабськими країнами, що перешкоджало безперервності процесу обміну 

новинами; відсутність відповідних органів/управлінців в деяких країнах тощо 

[383, с.249–250]. Відродження ідеї системи обміну новинами стало можливим із 

запуском ArabSat (див. нижче), яка уможливила систематичний та безперервний 

обмін новинами. Для координування обміну новинами Генеральна асамблея 

ASBU у 1980 році ухвалила рішення про створення під егідою Союзу Центру 

обміну новинами й програмами, який був відкритий у 1987 році в Алжирі і 

функціонує дотепер. 

Ще однією успішною регіональною ініціативою є Арабська організація 

супутникового зв’язку (англ. Arab Satellite Communications Organisation, 

ArabSat). Ідея створення арабського супутника вперше з’явилася на нараді 

арабських міністрів інформації, яка відбулася в Бізерті (Туніс) в 1967 році. На 

ній арабським країнам було рекомендовано використовувати супутникові 

комунікаційні технології для зміцнення арабських засобів масової інформації та 

політичного іміджу арабського світу, що було особливо актуальним після 

поразки у згаданій вище війні Ізраїлем у тому ж році. Після кількох зустрічей, 

конференцій та досліджень, пов’язаних з арабським супутниковим проектом, 

зокрема, за участю ЮНЕСКО та ASBU, 14 квітня 1976 року в Каїрі на нараді 

міністрів з питань телекомунікацій арабських країн було підписано Угоду про 

арабську корпорацію космічних комунікацій, що мало на меті створити арабську 
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супутникову мережу і використовувати її як засіб для досягнення цілей 

комунікації, інформації, культури, освіти та інших послуг, а також цілей Хартії 

Ліги арабських держав. Цією угодою була започаткована ArabSat зі штаб-

квартирою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) [383, с.265–273; 548]. Цікаво відмі-

тити, що ArabSat задумувався не як інструмент інтеграції між національними 

телекомунікаційними засобами в регіоні, а радше як засіб інтеграції «арабської 

нації» і як «політичний, цивілізаційний, культурний, розвитковий та навіть 

військовий проект одночасно» (цит. за [433, с.58–59]). 

Однак розвиток цього проекту практично відразу стикнувся з низкою 

проблем головного політичного характеру, які ілюструють як внутрішні 

проблеми країн, так і міждержавні відносини в арабському світі. Так, упродовж 

десятиліття, з 1979 по 1989 рік, Єгипту було заборонено брати участь в 

арабському супутниковому проекті, оскільки ним було підписано Кемп-

Девідські угоди про мир з Ізраїлем — вкрай непопулярний крок в арабських 

колах у 1980-х роках [432, с.190]. Ідеологічні конфлікти серед членів ArabSat 

також спричинили інші політичні дебати, зокрема, щодо того до якої міри 

приватному сектору можна дозволити брати участь у проекті. Політики почали 

висловлювати побоювання, що уряди-супротивники будуть відключати канали 

супутникового зв’язку, коли передача суперечитиме їхнім інтересам. Як 

зауважив Х. Канділ, проект ArabSat викрив проблеми розвитку комунікацій в 

арабському світі: стало очевидним, що засоби масової інформації не є належним 

чином підготовлені до участі в проекті не лише з точки зору планування та 

організаційних структур, але також з точки зору практичних заходів, 

відповідного обладнання, спеціалізованої підготовки, а також нормативно-

правового регулювання [433, с.59,60]. Однак, успішний запуск у 1985 році 

перших супутників ознаменував початок діяльності ArabSat. 

Нині компанія має досить успішний розвиток, і на сьогоднішній день є 

провідним оператором супутникового зв’язку в арабському світі, обслуговуючи 

понад 500 телевізійних каналів, 200 радіостанцій, досягаючи десятків мільйонів 

домогосподарств у більш як 80 країнах на Близькому Сході, в Африці та Європі. 
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Свою візію Arabsat декларує як бути регіональним та глобальним лідером у сфері 

космічних телекомунікацій; місію — з’єднувати арабські суспільства та світ, 

надаючи надійні телекомунікаційні послуги в гармонії з арабськими цінностями 

та культурою [296]. 

Найбільшими країнами-інвесторами в систему Arabsat від її заснування 

були Саудівська Аравія (частка капіталу на даний час — 36,66%; за даними 1990 

року становила 29,9%), Кувейт (14,6% та 11,9% відповідно), Лівія (11,28% та 

9,2%) та Катар (9,8% та 8,0%). До війни у Перській затоці вагому частку складав 

внесок Іраку (8,3%, 4 місце), однак нині вона становить лише 1,9% (див. [296; 

289, с.155]. 

На окрему увагу серед міждержавних інституцій заслуговує Організація 

Арабської Ліги з питань освіти, культури та науки (Arab League Educational, 

Cultural and Scientific Organization, ALECSO) — спеціалізована установа Ліги 

арабських держав. Метою створення організації є забезпечення інтелектуальної 

єдності між різними частинами арабського регіону через освіту, культуру та 

науку; і підвищення його культурних стандартів, щоб відповідати обов’язку 

підтримувати сучасну універсальну цивілізацію та позитивно сприяти її 

формуванню. У рамках цієї загальної мети ALECSO виконує низку завдань, які 

полягають в основному в прагненні зміцнити людські ресурси в арабських 

країнах, умови розвитку освіти, культури, науки, навколишнього середовища та 

спілкування в них, позиції арабської мови та арабо-ісламської культури в регіоні 

та за його межами; і встановлення мостів діалогу та співпраці між цією 

культурою та іншими світовими культурами [293]. У 1979 та 2001 роках були 

підписані угоди про співпрацю ALECSO з ЮНЕСКО. Членами є всі держави-

учасниці ЛАД. 

У контексті розгляду медійних інституцій арабського світу варто 

відмітити також низку неурядових інституцій. Серед них вагоме місце займає 

Федерація арабських журналістів (англ. Federation of Arab Journalists), утворена 

в 1964 році, яка на даний час об’єднує представників 19 країн регіону. Метою 

діяльності Федерації проголошено служити цілям арабського народу в їхній 
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єдності; захищати принципи діяльності арабських журналістів та розвивати їхні 

таланти й здібності; захищати права і свободи арабських журналістів та права 

людини. Штаб-квартира FAJ розташована у Багдаді (Ірак). У 1972 році 

Федерацією був ухвалений Етичний кодекс. Особливістю цього документа є його 

виразна «арабоцентричність»: зокрема, серед принципів, на яких ґрунтується 

кодекс, першим зазначено «відданість цілям громадськості та праву арабської 

нації на єдність, свободу та прогрес», а серед вимог до журналістів вказано 

протидію рекламі, яка «поширює пропаганду на користь імперіалістичних 

держав, реакційних сил та іноземних монополій і суперечить найвищим 

арабським інтересам» (див. [384]). 

Крім того, в арабському регіоні функціонують такі неурядові інституції, 

що мають відношення до медійної сфері: Спілка арабських письменників, Спілка 

арабських видавців, Спілка арабського кіно тощо. Всі ці інституції мали 

виразний «арабський вимір» у своїй діяльності, проголошуючи своїм завданням 

підтримку використання арабської мови, просуванню цінностей арабської 

культури тощо. Вони не залежали від Ліги арабських держав, однак одержували 

від неї допомогу у розробленні своїх інформаційних програм задля того, щоб 

мати спільну основу та цілі арабської комунікаційної політики (див. [383, с.95–

100]). 

Процеси співпраці охопили і інформаційні агентства країн арабського 

регіону. Під егідою Ліги арабських держав 28 жовтня 1964 року в Каїрі (Єгипет) 

була утворена Федерація арабських інформаційних агентств (англ. Federation of 

Arab News Agencies, FANA). Її конституція була ухвалена 24 липня 1965 року на 

1-й конференції в Аммані (Йорданія). У січні 1974 року ЛАД закликала 

керівників арабських агентств новин переглянути конституцію організації, що 

було зроблено на 2-й конференції у квітні 1974 року в Багдаді (Ірак). Це створило 

підґрунтя для реального створення Федерації. Свою діяльність FANA розпочала 

у січні 1975 року, після того як на 3-й конференції (листопад 1974 року, Бейрут) 

були обрані перші члени секретаріату та Генеральний секретар. Завданнями 

діяльності проголошено сприяти розширенню та співпраці існуючих 
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національних інформаційних агентств у регіоні; сприяти розвитку обміну 

новинами та сприяти технічному співробітництву серед інформаційних агентств; 

сприяти підготовці журналістів інформаційних агентств [528, с.278–279]. Штаб-

квартира організації розташована у Бейруті (Ліван). Членами FANA є агентства 

новин з 18 арабських країн, таких, як Алжир, Бахрейн, Єгипет, Ємен, Йорданія, 

Катар, Кувейт, Ліван, Лівія, Мавританія, Марокко, ОАЕ, Оман, Палестина, 

Саудівська Аравія, Сирія, Судан, Туніс [380]. Як спостерігач Федерація бере 

участь у конференціях ЮНЕСКО з проблем ЗМІ [528, с.280]. 

На окрему увагу заслуговують процеси регіоналізації всередині самої 

арабської медійної системи. Так, у 1966 році три країни Магрибу — Алжир, 

Туніс та Марокко — вирішили створити субрегіональну мережу обміну теле-

візійними новинами «Магрибське бачення» (англ. Maghrebvision), яка мала як 

організаційні, так і політичні цілі, а саме об’єднати країни магрибського регіону 

у мережу, подібну до європейської мережі Євробачення, та зміцнити відносини 

між країнами регіону з метою розбудови «великого Магрибу». Мережа була 

запущена у вересні 1970 року і об’єднала Алжир, Туніс і (пізніше) Марокко. Вона 

досить успішно функціонувала, реалізуючи активний обмін новинами між 

країнами-учасницями та з мережею Євробачення, однак політичний конфлікт 

між Марокко та Алжиром 1975 року, пов’язаний із Західною Сахарою, призвів 

до згасання діяльності Maghrebvision (див. [383, с.241–243]. 

Більш стійким виявився проект мережі країн Перської затоки. У 1973 році 

представники телевізійних компаній країн регіону зустрілися в Доха (Катар) з 

метою вироблення механізмів організації обміну між собою телевізійними 

новинами та програмами. Такий обмін був організований, однак ключовою 

проблемою на той час була транскордонна доставка новин: використання 

супутників було дуже витратним, а пересилання за допомогою літаків 

зменшувало оперативність. У 1975 році ЮНЕСКО рекомендувала створити 

Gulfvision як спільну телевізійну компанію в країнах Перської затоки. У січні 

1976 року на Першій конференції міністрів інформації країн Перської затоки в 

Абу-Дабі виникла ідея створення такої інституції, а під час Другої міністерської 



 137 

конференції у лютому 1977 року в Ер-Ріяді було досягнуто угоди про створення 

Gulfvision з метою інтенсифікації обміну телевізійними новинами та програмами 

між країнам Перської затоки та координування роботи телевізійних організацій 

у цій царині (див. [383, с.244; 299, с.22]). 

Серед цілей Gulfvision зазначено: координування співробітництва між 

телерадіоорганізаціями в арабських державах регіону Перської затоки задля 

виконання своєї місії з просування духу арабського братерства; розвиток 

потенціалу держав-членів у галузі радіо та телебачення; розвиток обміну 

новинами, програмами, інформацією, досвідом, людьми, радіо та телевізійними 

матеріалами задля спільної користі держав-членів; заохочення навчання, 

дослідження та вивчення у сфері радіо та телебачення; посилення ролі радіо та 

телебачення в забезпеченні розвитку регіону; сприяти досягненню цілей 

Мовленнєвого союзу арабських держав та підтримувати співробітництво задля 

цього. На сьогоднішній день членами Gulfvision є 7 країн регіону: Бахрейн, Ємен, 

Катар, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати, Оман та Саудівська Аравія [403]. 

Роль культурного, зокрема, релігійного фактору як чинника кооперації між 

країнами регіону підтверджується т.зв. телевізійною хартією країн Перської 

затоки, виробленою зусиллями Gulfvision. Ця хартія, зокрема, закликає 

телевізійні служби в Перській затоці підтримувати «моральні та соціальні 

цінності поведінки, що походять від ісламської віри, і які є наріжним каменем 

духовної, освітньої та культурної основи цього регіону» (цит. за [299, с.23]). 

Тривалий час потоки інформації всередині арабського світу гальмувалися 

як економічними, так і політичними факторами. Щодо першого, то йдеться про 

високі тарифи на транскордонний рух аудіовізуальної продукції та книг — 

проблему, яку без особливого успіху намагалися вирішити такі регіональні 

інституції, як Арабський поштовий союз, Арабська рада з цивільної авіації та 

Федерація арабських дистриб’юторів. Політичні фактори, окрім згадуваних 

вище особливостей міждержавних відносин в регіоні, включали в себе проблему 

цензури. На двох нарадах ЮНЕСКО (1976 та 1982 років) було констатовано, що 

відмінності між політичними системами в арабських державах ускладнюють, 
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якщо не унеможливлюють, імпорт періодичних видань одних країн в інші країни 

регіону, що політичні бар’єри є найбільшою перешкодою, яка заважає обігові 

багатьох арабських газет, та в цілому потоку інформації через національні 

кордони (див. [433, с.62]). 

Вплив на цю ситуацію, як і в інших регіонах світу, здійснили розвиток ІКТ, 

насамперед супутникового зв’язку та Інтернету, які, з одного боку, створили 

технологічну основу для швидкої й дешевої (і навіть безкоштовної) передачі 

даних, а з іншого — стали каталізатором політичних перетворень. Щодо остан-

нього, то приклад т.зв. «арабської весни», яка значною мірою стала можливою 

завдяки широкому доступу громадян до Інтернету, зокрема, соціальних мереж, 

вже став хрестоматійним.  

Гіпермедіапростір змінює урядування в арабському світі, тобто управління 

соціальними відносинами між громадянами і політичними відносинами між 

громадянами і державою. Зближення «малих носіїв», таких як мобільні телефони 

та цифрові камери, з великими засобами масової інформації, такими як 

телебачення та газети, вже змінило спосіб доступу до інформації та її контролю 

[439, с.140]. Крім того, як зауважила вітчизняна дослідниця С. Зінько, у близько-

східному регіоні формується феномен «гіпермедіа-простору», який стирає межі 

між національно-культурними сферами та впливає на формування нової 

архітектури міжнародних відносин на Близькому Сході. Зважаючи на значну 

цензурованість інформаційного простору близькосхідного регіону, необхідно 

відзначити зростаючу роль блогингу у генеруванні контенту, орієнтованого як 

на регіональну, так і глобальну аудиторію [63, с.288]. 

Крім того, лібералізація медійного ринку і поява численних приватних ЗМІ 

зробили неактуальними чимало проблем, що були на порядку денному арабської 

спільноти у 1950–80 роках. Як і для інших регіонів та країн, проблема нині не в 

тому, щоб потрапити у світовий чи сусідній регіональний інформаційний простір 

— завдяки Інтернету та супутниковому телебаченню це вже не є проблемою, а у 

тому, щоб у цьому висококонкурентному просторі привернути й утримати увагу 

цільових аудиторій. 
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Одним із тригерів, що підштовхнув арабський світ до більш активного 

використання потенціалу супутникового телебачення, стала війна у Перській 

затоці 1990–1991 років. Можна виокремити два компоненти, які в цьому 

контексті послужили каталізатором розвитку регіональної медійної системи 

арабських країн. По-перше, як констатує Е. Гареєб, для багатьох арабів, у тому 

числі працівників ЗМІ, ця війна підсилила незадоволення станом справ, за якого 

більшість репортажів була зроблена журналістами з невеликої кількості західних 

країн, які є учасниками конфлікту. Розчарування викликало зловтішання 

західними ЗМІ з приводу переваги західних технологій та зброї, відсутність з 

їхнього боку інтересу до жертв серед іракських цивільних осіб, беззастережне й 

вболівальне ставлення багатьох західних журналістів під час війни. Західні ЗМІ 

з погляду арабської спільноти відгравали роль не сторожового пса (йдеться про 

широко поширену ідею, що мас-медії повинні виконувати функцію об’єктивного 

і незалежного висвітлення суспільно важливих події — В.Т.), а кімнатної 

собачки. Як наслідок, деякі журналісти скористалися ситуацією і почали закли-

кати до зміцнення місцевих та панарабських засобів масової інформації [394, 

с.401]. 

По-друге, цілодобове мовлення компанії CNN та трансльовані нею 

вражаючі кадри прямого ефіру з театру бойових дій, що були доступні й 

багатомільйонній аудиторії арабських країн, стали для неї серйозною 

альтернативою місцевому державному телебаченню. Більше того, сам факт, що 

за допомогою доступного обладнання місцеве населення може вільно 

переглядати телевізійні програми Америки, Європи, Азії, стали серйозним 

викликом самій арабській медійній системі. Відповіддю на нього стала поява 

низки нових приватних арабських телевізійних супутникових компаній: The 

Egyptian Space Channel (ESC) — запущений 12 грудня 1990 року національний 

єгипетський телеканал; Middle East Broadcasting Center (MBC) — заснована 18 

вересня 1991 року саудівськими інвесторами у Лондоні як перший приватний 

арабський вільно трансльований телеканал (у 2002 році штаб-квартира компанії 

була переміщена у Дубаї, ОАЕ); Arab Radio and Television Network (ART) — 
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заснована у 1993 році саудівським підприємцем; Orbit Satellite Radio and 

Television Network — заснована 25 травня 1994 року саудівською приватною 

компанією Al Mawardi Group, та інші. 

Тим не менш, держави є ключовими гравцями на медійному полі. Як 

констатували у 1990-х роках дослідники Л. Ґер та Х. Амін, більшість арабських 

урядів мають власні телерадіомовні організації. Арабські держави використо-

вують ефірне мовлення як політичний та пропагандистський інструмент і гостро 

зацікавлені в тому, щоб контроль над цими технологіями лишався в їхніх руках 

[395, с.62]. Крім того, як зауважив М. Фенді, навіть якщо не всі арабські ЗМІ 

формально є державними, держава зберігає суворий контроль над ними. 

Електронні медіа арабських країн є інструментами режимів. Ліцензійні правила 

дозволяють уряду вирішувати, хто може володіти телеканалом, радіостанцією чи 

газетою. Крім того, власники засобів масової інформації мають не лише тісні 

політичні зв’язки з державою, засновані на ідеологічних позиціях або власних 

інтересах, а також близькі сімейні зв’язки та релігійні зв’язки, які в кінцевому 

підсумку пов’язують їх із відповідними урядами. Таким чином, питання 

власності охоплюють економічні, політичні та сімейні інтереси [381, с.9]. 

В цьому контексті слід констатувати активні намагання Саудівської Аравії 

виконувати роль регіонального лідера, у т.ч. і у медійній сфері. Керівництво 

країни реалізує тактику скуповування пан-арабських газет та контролю 

найбільших арабських рекламних агенцій [413]; як зазначалося вище, країна є 

найбільшим інвестором Арабської організації супутникового зв’язку; активно 

створюються панарабські медії — окрім згадуваних вище компаній MBC та ART, 

це компанія Orbit Showtime Network та телеканал Аль-Арабія. Як зауважує 

П. Кокрейн, поглинання Саудівською Аравією ЗМІ регіону є відображенням 

того, що відбувається в усьому світі, де декілька транснаціональних компаній все 

більше домінують в медійній сфері, від розваг до висвітлення новин. Для 

Саудівської Аравії такий контроль має першорядне значення в епоху, коли 

засоби масової інформації стають все більш поширеними, оскільки політичний 

та економічний вплив Ер-Ріяда — і виживання королівської сім’ї — залежать від 
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того, чи збереже королівство свої позиції як політичного лідера в регіоні. Для 

цього Саудівській Аравії необхідно протидіяти поширенню негативних новин 

про королівство [332]. На думку Х. Майлза, прагнення Саудівської Аравії до 

медіа-домінування — це спосіб проявити свою м’яку силу в регіоні. Більшість 

каналів, що належать Саудівській Аравії, підкреслив він, не отримують 

прибутку, що свідчить про політичну мотивацію зацікавленості уряду у 

придбанні чи захопленні впливових засобів масової інформації [563]. 

На окрему увагу в контексті розгляду політичних аспектів розвитку 

арабської регіональної медійної системи заслуговує телеканал «Аль-Джазіра», 

феномен якого призвів до появи в політичній науці терміну «ефект Аль-

Джазіри», за аналогією зі згадуваним вище «ефектом CNN». Цей канал заснував 

емір Катару Хамад бін Халіфа Аль Тані, який після приходу до влади у 1995 році 

підписав декрет про запуск незалежного телеканалу, а завдяки виділеним ним 

коштам у вересні 1996 року телеканал розпочав мовлення. 

Дослідники виділяють три фактори, завдяки яким телеканал став найбільш 

популярним у регіоні: місія та фінансова підтримка; прагнення до найму 

професійних журналістів з глибокими знаннями регіональної специфіки; доступ 

до міжнародної комунікаційної інфраструктури. Щодо першого, то канал 

одержав унікальний для регіону мандат на вільне від урядового втручання 

виробництво програм. Це привернуло увагу до нього як журналістів, 

зацікавлених у проваджені нецензурованої професійної діяльності, так і глядачів, 

які прагнули новин заміть пропаганди; а забезпечення величезної фінансової 

підтримки дозволило каналу бути незалежним від реклами. Щодо другого, то 

канал Аль-Джазіра мав можливість найняти на роботу високопрофесійних та 

обізнаних на проблематиці арабського регіону журналістів, які шукали 

працевлаштування після закриття телеканалу BBC Arabic (про нього див. нижче). 

І найбільш важливим є третій компонент, що полягав у використанні потужних 

супутникових передавачів, що уможливило перегляд телеканалу за допомогою 

дешевого обладнання багатомільйонною аудиторію на Близькому Сході. 

Звернення телеканалу до заборонених тем та критика авторитарних урядів 
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швидко поставили канал у фокус уваги арабів та їхніх урядів (див. [286, с.8–9]). 

«Серед усіх основних джерел впливу на громадську думку арабів — мечеть, 

преса, школи — новітнім та, напевне, найбільш революційним є Аль-Джазіра» 

(цит. за [549, с.8]). 

Вочевидь, така ситуація викликала різке невдоволення у керівництва 

низки країн регіону (насамперед Саудівської Аравії), яке, маючи авторитарну 

природу, боїться втратити свою монополію на телебачення. Представництва 

телеканалу в арабських країнах періодично закриваються. Мовленнєвий союз 

арабських держав (ASBU) відмовив телеканалу в набутті постійного членства, і 

чимало рекламодавців, близьких до арабських режимів з Саудівської Аравії та 

інших країн, бойкотували мережу [368, с.24]. Показово, що у період Катарської 

дипломатичної кризи 2017 року закриття телеканалу Аль-Джазіра було серед 

тринадцяти вимог, висунутих уряду Катару. 

Вочевидь, хоча Аль-Джазіра й виступає тригером трансформаційних 

процесів в арабській медійній системі, слід пам’ятати, що функціонування 

подібного телеканалу є доброю волею очільника Катару. Крім того, ЗМІ, що 

входять до мережі Аль-Джазіра (телеканали, веб-сайти), не можуть бути 

відірваними від інтересів Катару. Як приклад можна навести повідомлення посла 

США у Катарі, яке з’явилося у 2010 році на сайті WikiLeaks і в якому 

стверджувалося, що Аль-Джазіра — це «дипломатичний інструмент для своїх 

катарських спонсорів» [519, с.1295]. 

З іншого боку, така форма функціонування убезпечує телеканал від 

потрапляння в орбіту впливу Саудівської Аравії, залишаючи його потужною 

альтернативою намаганням саудівського керівництва контролювати арабську 

медіа-систему. При цьому зусилля Катару зі створення та підтримки мережі Аль-

Джазіра можна розглядати як намагання використати потенціал транскордонних 

мас-медій задля просування своїх інтересів на міжнародній арені, що 

підтверджується запуском у 2003 році англомовного веб-сайту Al Jazeera Net, у 

2006-му — англомовного міжнародного телеканалу Al Jazeera English, у 2013 — 

англомовного телеканалу Al Jazeera America (нині з них функціонує лише Al 
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Jazeera English). За оцінками С. Зінько, Катар претендує на роль регіонального 

центру інформаційної політики, підтримуючи телеканал Аль-Джазіра, який став 

єдиним серед регіональних ЗМІ глобальним гравцем у світовому медіа-просторі 

[63, с.287]. 

Арабський регіон завжди знаходився у фокусі уваги держав — провідних 

акторів міжнародних відносин, а отже є одним з пріоритетних об’єктів 

державного іномовлення. Це обумовлювалося входженням частини регіону до 

британської та французької колоніальних імперій, такими проблемами з 

виразним геополітичним виміром, як контроль над Суецьким каналом, 

видобуток нафти, специфічна роль арабського світу у протистоянні періоду 

Холодної війни, а також сучасними проблемами, що привертають увагу 

світового співтовариства, включаючи арабо-ізраїльський конфлікт, «арабську 

весну», сирійський конфлікт тощо. 

Служба мовлення арабською мовою «Голосу Америки» виникла однією з 

перших, у 1942 році, і функціонувала до 2002 року (з перервою у 1945–50 роках). 

Після подій 11 вересня 2001 році уряд США започаткував серію програм, в 

розроблених в рамках широкомасштабного плану публічної дипломатії з метою 

покращення іміджу країни на Близькому Сході та завоювання прихильності 

арабського народу. Зокрема, були запущені радіостанція Radio Sawa та 

супутниковий телеканал Alhurra [362, с.183]. 

Арабська стала першою іноземною (не англійською) мовою, радіомов-

лення якою почала здійснювати BBC World Service. Перші трансляції арабською 

мовою розпочалися 1938 році для боротьби з антибританськими повстаннями в 

арабських регіонах Британської імперії, які почасти стимулювалися 

підтримуваними Німеччиною пропагандистськими програмами [615, с.30]. Ця 

служба радіомовлення функціонує дотепер. Враховуючи вагому роль регіону як 

об’єкту іномовлення, у 1994 році Світова служба Бі-Бі-Сі запустила телеканал 

арабською мовою BBC Arabic Television (BBCATV) за фінансової підтримки 

саудівської королівської сім’ї, однак у 1996 році канал був закритий внаслідок 

припинення фінансування після демонстрації документального фільму про 
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страту саудівської принцеси [523, с.601]. У березні 2008 року Бі-Бі-Сі запустила 

новий телеканал арабською мовою, цього разу фінансований, як і інші служби 

BBC World Service, з британського бюджету. Цікаво відмітити, що заради 

вивільнення коштів для запуску арабомовного телеканалу у 2005–2006 роках Бі-

Бі-Сі закрила десять служб іномовлення (головно у регіоні ЦСЄ). Як зауважили 

британські дослідники Е. Хілл та А. Альшаер, ці зміни стали проявом реакції Бі-

Бі-Сі на зміну геополітичної ситуації, зокрема, закінчення Холодної війни, та 

визнання значущості арабського світу як зони критичного занепокоєння на 

початку XXI століття [414, с.154]. 

В рамках іномовлення Франції, яке виникло у 1930-х роках, вже на початку 

свого існування задля охоплення підконтрольних територій у Близькому Сході 

та Північній Африці було відкрито мовлення арабською мовою. Наприкінці 

1950-х років в умовах зростаючої напруженості у французьких колоніях 

Північної Африки французьке іномовлення активізує свою діяльність у 

Магрибському регіоні, зокрема, намагаючись протидіяти передачам з Єгипту на 

підтримку націоналістичних рухів та незалежності Алжиру — важливість цього 

напряму засвідчується тим, що було створено спеціальну дирекцію мовлення 

арабською та кабільською мовами (Emissions en langues Arabe et Kabyle) і суттєво 

збільшено обсяг мовлення, однак після проголошення незалежності країни обсяг 

мовлення на регіон зменшується [514]. У 1997 році Міжнародне радіо Франції 

(RFI) придбало створену у 1972 році радіослужбу RMC Moyen-Orient, що дало в 

руки французькому іномовленню досить потужний інструмент радіомовлення 

арабською мовою в близькосхідному та магрибському регіоні — на той час 

аудиторія радіослужби складала 16 млн. осіб. Від 2006 року радіослужба має 

назву Monte Carlo Doualiya (MCD) [469]. 

Німецька державна ТРК іномовлення Deutsche Welle створила службу 

радіомовлення арабською мовою у 1959 році. З 2002 року DW розпочала 

двогодинне телевізійне мовлення арабською мовою, а у вересні 2011 року 

запустила орієнтований на глядачів арабського світу телеканал DW-TV Arabia 

[349]. 
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Міжнародне радіо Китаю має службу мовлення арабською мовою; з 2009 

року функціонує міжнародний телеканал арабською мовою Центрального 

телебачення Китаю (CCTV), який нині входить у Китайську глобальну 

телевізійну мережу. 

Однією з визначальних характеристик становлення і розвитку 

латиноамериканської медійної системи був відчутний вплив США. Як 

зауважується у колективній монографії «Медіасистеми та комунікаційна 

політика в Латинській Америці» (2014 р.), якщо глобалізація у вузькому 

розумінні є синонімом «американізації», то Латинська Америка вже давно є 

американізованою. Це був перший, основний ринок для експансії капіталу, 

технологій та контенту із США [464, с.26]. А в колективній праці «Медіа в 

Латинській Америці» (2008 р.) для опису стану національних медіасистем країн 

Латинської Америки використовується термін «макіла», яким традиційно 

позначають фабрики, які функціонують у безтарифних та безмитних зонах і 

зайняті виробництвом товарів та послуг на експорт на базі переробки зарубіжних 

матеріалів, що надійшли в режимі зворотного імпорту. Перші такі підприємства 

(також відомі як «макіладорас») виникли у 1960-х роках у Мексиці. Вони 

одержували із США сировину (матеріали), вробляли на її основі продукцію, яка 

потім реекспортувалася до Сполучених Штатів. Згодом цей досвід почали 

використовувати і в інших країнах. Відповідно, латиноамериканські мас-медії 

теж розглядалися як «макіли» — фабрики, в яких культурні продукти із США та 

Західної Європи «збиралися» та поширювалися по всьому континенту для 

«дешевого» повторного використання (див. [557, с.1]). 

В цьому контексті, а також в умовах недемократичної та навіть 

репресивної політики урядів окремих країн Латинської Америки, обмеженості 

фінансових ресурсів (порівняно зі ЗМІ із США) досить природним було 

виникнення ідеї об’єднання, консолідації зусиль самих засобів масової 

інформації регіону для відстоювання своїх інтересів, координації зусиль із 

забезпечення присутності свого «голосу» насамперед в США, відстоювання прав 

та свобод журналістів тощо. 
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Першою медійною асоціацією в латиноамериканському регіоні стала 

заснована у 1943 році Міжамериканська асоціація преси (англ. Inter American 

Press Association, IAPA; ісп. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP). 

Головними цілями IAPA є відстоювання свободи преси; заохочення та захист 

загальних та специфічних інтересів щоденних газет та періодичних видань 

Америк; зміцнення та збереження гідності, прав та обов’язків журналістики; 

підвищення єдності професійних стандартів та етичної поведінки; обмін 

думками та інформацією, що веде до культурного та технологічного розвитку 

преси; прагнення до більш широкого взаєморозуміння та співпраці між людьми 

Америк та підтримка основних принципів, на яких ґрунтується вільне 

суспільство та індивідуальні свободи [531]. Враховуючи тенденції розвитку 

друкованих медій, IAPA розширює своє членство за рахунок засобів масової 

інформації та журналістів, чия діяльність пов’язана з Інтернетом та ефірним 

мовленням. На сьогоднішній день членами Міжамериканської асоціації преси є 

представники близько 1300 ЗМІ загалом з 32 країн та територій (головно 

латиноамериканського регіону. Міжамериканська асоціація преси з 1953 року 

має особливий консультативний статус при Економічній та соціальній раді ООН 

(див. [449, с.63]). 

В латиноамериканському регіоні діють також дві асоціації, що об’єднують 

аудіовізуальні (радіо та телебачення) ЗМІ. Першою виникла Міжамериканська 

асоціація радіомовлення, яка була заснована у 1946 році. У 1984 році на асамблеї 

Міжамериканської асоціації мовлення в Мадриді було ухвалено рішення вийти 

за межі американського континенту і стати глобальною асоціацією. З цією метою 

було змінено назву організації на «Міжнародна асоціація мовлення» (Asociacion 

Internacional de Radiodifusión / International Association of Broadcasting, AIR-IAB) 

[442]. 

На сьогоднішній день, за даними офіційного веб-сайту, Асоціація 

представляє більш як 17 тисяч приватних мовників. Однак, якщо говорити про 

інституціональних членів AIR-IAB (національні асоціації радіомовлення), то 

можна побачити, що наразі це країни лише Іберо-американського регіону 
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(Аргентина, Бразилія, Венесуела, Гватемала, Еквадор, Колумбія, Коста-Ріка, 

Мексика, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, США, Уругвай, Чилі) 

(див. [285]). 

Місією Асоціації проголошено захист свободи вираження думки та 

свободи прийому всіх видів передач; сприяння культурному розвиткові народів 

та їхньому економічному та соціальному добробуту; діяльність в інтересах 

приватних мовників, представництво та захист їхніх інтересів в офіційних та 

приватних організаціях. AIR-IAB є асоційованим членом ЮНЕСКО та 

секторальним членом МТС (і в силу цього має консультативний статус при 

Економічній та соціальній раді ООН, див. [449, с.141]), а також є членом-

засновником організації «Світові мовленнєві союзи» (WBU). 

Важливим кроком на шляху створення латиноамериканської медійної 

системи стало проведення у другій половині 1960-х — на початку 1970-х років 

низки зустрічей іспано-американських телевізійних виробників та Іберо-

американських конференцій супутникового зв’язку. На цих конференціях також 

було підняте питання про створення Латиноамериканського союзу телевізійних 

компаній. Було вирішено шукати формулу, за допомогою якої усі 

латиноамериканські телекомпанії — як приватні, так і державні — можуть бути 

об’єднані. Такою асоціацією стала Організація іберо-американського 

телебачення (Organización de la Televisión Iberoamericana, OTI), яка була 

заснована під час роботи III Іберо-американської конференції із супутникового 

зв’язку (15–20 березня 1971 року, Мехіко). Статут новоствореної організації 

підписали 13 організацій з 9 країн — Аргентини, Бразилії, Венесуели, Іспанії, 

Колумбії, Мексики, Панами, Перу та Чилі [490; 385, с.49–51]. Як зауважив 

Ф. Фернандес-Шоу, однією з ключових причин створення нової інституції стала 

неможливість забезпечення представництва європейських телевізійних 

компаній, які переважно були державними, у провідній (на той час) регіональній 

організації — Міжамериканській асоціації мовлення, яка об’єднувала виключно 

приватних мовників [385, с.54]. 
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Згідно зі статутом, метою діяльності OTI є заохочення, підтримка та 

посилення відносин між організаціями та підприємствами, що займаються 

телебаченням та його використанням в іспаномовних та португаломовних 

країнах; створення оперативних, технічних та правових інструментів для обміну 

новинами та іншими програмами, особливо культурно-освітнього та 

спортивного характеру, а також інформацією для розвитку галузі [492]. 

У квітні 2016 року OTI змінила свою назву на «Телекомунікаційна орга-

нізація Іберо-Америки» (ісп. Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica), 

що стало відповіддю на нові виклики, пов’язані із розширенням шляхів доставки 

аудіовізуального контенту споживачам, обумовленого конвергенцією на основі 

інтернет-платформи засобів масової комунікації та радикальним розширенням 

технологічних можливостей мереж стільникового зв’язку. 

Місією Телекомунікаційної організації Іберо-Америки є «сприяння 

покращенню регуляторної практики, захист свободи вираження поглядів, 

покращення доступу та зв’язку для людей у регіоні та заохочення створення 

контенту для розповсюдження на будь-якій платформі», у відповідності до чого 

конвергенція контенту та телекомунікаційних галузей є основною частиною 

бачення асоціації, яке полягає у «сприянні розвиткові аудіовізуального контенту 

та доступу до крос-платформних з’єднань у регіоні без географічних або 

соціально-економічних кордонів» [491]. Іншими словами, у фокусі уваги 

оновленої асоціації опинилися дві галузі — виробництво аудіовізуального 

контенту та телекомунікації. Сама OTI розглядає себе як інструмент координації 

зусиль з питань регулювання, спільної державної та соціальної політики для 

компаній обох галузей. 

За інформацією OTI, члени асоціації об’єднують аудиторію з 500 

мільйонів споживачів і мають річний прибуток більш ніж 127 мільярдів доларів. 

На сьогоднішній день асоціація об’єднує 31 компанію з 15 країн, до числа яких 

входять Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Гондурас, Еквадор, Іспанія, 

Колумбія, Коста-Ріка, Мексика, Панама, Перу, Сальвадор, США та Чилі [491]. 

Варто відмітити, що серед цих компаній безумовно домінують мексиканські (9 
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компаній), тоді як з інших країн кількість компаній коливається в межах 1–3. 

Якщо порівняти кількість країн та компаній з даними за 2015 рік, то можна 

побачити відчутне скорочення (станом на травень 2015 року членами OTI були 

49 компаній з 20 країн) [492]. Однак, це, ймовірно, може бути пояснене 

процесами реформування організації. 

Як інструмент координації зусиль контент-телекомунікаційних компаній 

регіону асоціація бере участь в урядових, економічних та культурних ініціативах, 

спрямованих на сприяння дебатам та аналізу на користь здорової конкуренції на 

регіональному рівні. З цією метою OTI виконує такі завдання, як заохочення 

регуляторних органів регіону до прийняття найкращих практик у сфері контенту 

та телекомунікацій, проведення аналізу ринку в обох галузях для підтримки 

прийняття рішень, заохочення політики та дії для більшої цифрової та 

багатоплатформової взаємодії, сприяння розвиткові аудіовізуального вмісту для 

різних технологічних платформ, підтримка розвитку технологічної конвергенції 

та її переваг. Крім того, спільно з іншими організаціями, OTI докладає зусиль для 

зменшення цифрового розриву, який існує в регіоні. OTI представляє інтереси 

своїх членів перед міжнародними, багатосторонніми та регіональними 

організаціями, асоціаціями та громадськими й приватними організаціями, а 

також перед регулюючими органами з питань контенту та телекомунікацій у 

різних країнах. Через сприяння доступу до аудіовізуального контенту в різних 

країнах Латинської Америки та в Сполучених Штатах Америки асоціація сприяє 

розвиткові мультикультурних зв’язків, що є ключовим елементом зміцнення 

іспано-латиноамериканської культури [491]. Остання ідея, а також той факт що 

з переліку країн, чиї компанії представлені в асоціації, зникла Португалія, дає 

підстави припустити переорієнтацію Телекомунікаційної організації Іберо-

Америки головно на іспаномовний аудіовізуальний контент та відповідні цільові 

аудиторії. 

Телекомунікаційна організація Іберо-Америки має консультативний 

статус при Економічній та соціальній раді ООН (в силу того, що Організація має 

відповідний статус при МТС та ЮНЕСКО, див. [449, с.148]). 
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Окремішність латиноамериканського медійного простору заснована не в 

останню чергу на об’єднуючому факторі іспанської мови. Як зазначив дослідник 

Х. Піньон, попри те, що латиноамериканський регіон не є гомогенним в 

культурному, расовому та географічному сенсі, саме іспанська мова є віссю, 

навколо якої обертається латиноамериканська ідентичність в програмах 

регіональних телевізійних мереж [497, с.72]. В цьому контексті варто відмітити, 

що іспано-американські країни беруть активну участь у продукуванні контенту 

для іспаномовної аудиторії США. За даними досліджень 2012 року, з дев’яти 

провідних телекомпаній США, які працюють в іспаномовному медійному 

просторі країни, лише одна належить виключно американським власникам, інші 

ж мають іноземних співвласників (див. [496, с.219]). Крім того, активними 

учасниками цього простору є 20 іноземних (стосовно США) телевізійних мереж 

з іберо-американських країн, та 19 глобальних телекомпаній з локалізованими 

іспаномовними кабельними мережами (див. [498, с.136]. 

Це, разом із тим що американські телерадіомовні організації входять до 

окреслених вище медійних міжнародних неурядових спеціалізованих інституцій, 

дозволяє впевнено говорити про іспано-американську медіа-систему як досить 

виразну підсистему глобального медійного простору (вживання визначника 

«латиноамериканська» та навіть «іберо-американська» стосовно неї, навіть 

беручи до уваги його поширеність у публіцистичних та наукових джерелах, 

вважаємо менш прийнятним з огляду на виразну «іспаноцентричність» цього 

простору). 

У постбіполярний період процеси розвитку латиноамериканської 

регіональної медійної системи детермінувалося, як і в інших регіонах світу, 

розвитком транскордонних медій, а у політичному вимірі, як констатують 

дослідники медійного ландшафту регіону Е. Фокс та С. Вайсборд, прийняттям 

ринково орієнтованої політики, що поклало край довготривалому протистоянню 

між державними і ринковими моделями медійної організації. Упродовж 1990-х 

років політика щодо ЗМІ зменшила роль державних та громадських інтересів і 

сприяла закріпленню ринкових принципів. Така політика була частиною більш 
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широких змін у політичних тенденціях регіону. Підйом ринково-орієнтованої 

політики в медіа-індустрії відбувався одночасно з впровадженням 

неоліберальних програм стабілізації та державних реформ, які глибоко 

трансформували латиноамериканські економіки. Як і в інших галузях 

промисловості, приватизація, лібералізація та дерегуляція були відповідальними 

за ліквідацію старого медійного порядку та зміцнення ринкових сил. Трендом 

розвитку латиноамериканських медій регіону стало формування 

мультимедійних корпорацій; зниження кількості сімейних компаній; 

зчленування між місцевим, регіональним та міжнародним капіталом; посилення 

міжрегіональної торгівлі інвестиціями та контентом; збільшення виробництва та 

експорту телевізійних програм [444, с.8–9]. 

Зазначені два фактори, мовна спільність країн регіону, а також фактична 

відсутність політичних панрегіональних інтеграційних ініціатив сформувало 

специфічну модель розвитку латиноамериканської медійної системи, а саме 

керовану комерційними інтересами систему, головними гравцями якої 

виступають мультимедійні корпорації, орієнтовані не лише на національні 

аудиторії, але й на регіон в цілому. 

Всередині американського регіону можна виокремити Карибський регіон, 

певна окремішність якого визначається не лише суто географічним фактором, 

але й політичною та економічною кооперацією всередині регіону. Прикладом 

цієї співпраці можуть бути заснована у 1973 році організація Карибська 

співдружність (КАРІКОМ), започаткована 1990 року стратегія «Єдиний ринок та 

економіка КАРІКОМ», утворена у 1994 році Асоціація карибських держав тощо. 

Має місце також співпраця у медійній сфері, яка має інституційне оформлення у 

вигляді низки регіональних спеціалізованих організацій. В контексті нашого 

дослідження увагу привертає функціонування заснованого у 1970 році 

Карибського мовленнєвого союзу (Caribbean Broadcasting Union, CBU) та 

заснованого у 1976 році Карибського інформаційного агентства (Caribbean News 

Agency, CANA). 
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Карибський мовленнєвий союз є неприбутковою асоціацією державних та 

комерційних ТРК у Карибському басейні, зі штаб-квартирою у Барбадосі. Його 

дійсними членами є компанії з 20-ти країн та територій регіону, включаючи 

Колумбію. Ваги Союзу додає наявність серед асоційованих членів ТРК Великої 

Британії, Нідерландів, Франції, Канади, США, а також Куби. За час свого 

існування Союзом було реалізовано низку проектів, що сприяли формуванню 

регіонального інтеграційного руху, і мали широку аудиторію. Однією з найбільш 

вагомих ініціатив є мережа телевізійного обміну CaribVision. Виконуючи свої 

зобов’язання щодо поглиблення процесу інтеграції, Союз виконує функції 

захисту інтересів та представництва. Як регіональна установа, він полегшує 

обговорення та аналіз, які допомагають у розробці політики з основних питань 

інтеграції. За даними офіційного сайту CBU, він є єдиною панкарибською 

медійною організацією, що охоплює аудиторію в більш як 4,8 млн. осіб та 

декілька мільйонів за межами регіону [324]. Союз є секторальним членом 

Міжнародного телерадіомовного союзу). 

Карибське агентство новин, створене у січні 1976 року за сприяння 

ЮНЕСКО та уряду ФРН 15-ма державними та приватними ЗМІ англомовних 

країн регіону, розпочало службу новин у 1978 році з мандатом збирати та 

поширювати новини про події Карибського басейну і світу з карибської 

перспективи. CANA поширює новини та інформацію про Карибський басейн у 

межах та за межами регіону, використовуючи як друковані ЗМІ, так і радіо [321; 

342, с.3]. 

У 2000 році комерційна діяльність CBU та CANA була виокремлена в 

Карибську медіа корпорацію (Caribbean Media Corporation, CMC), яка виконує 

роль центру обміну новинами та інформацією між країнами Карибської 

співдружності. Під егідою СМС у 2006 році запущений англомовний телеканал 

CaribVision, орієнтований на мешканців Карибського регіону та на діаспору; 

доступний у 22 територіях регіону, в деяких штатах США та провінціях Канаді 

[279]. Однак, англомовність каналу обмежує його англофонною частиною 

регіону. 
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Варто відмітити, що функціонування карибської регіональної медійної 

системи відбувається в умовах, коли регіон є досить неоднорідним: участь у ній 

беруть як незалежні держави, так і заморські території (Великої Британії та 

Нідерландів), демократичні та недемократичні країни, використовуються 

англійська, голландська, французька та іспанська мови. При цьому, як 

зауважують дослідники, термін «Карибський регіон» часто вживається лише 

стосовно англофонної частини країн та територій Карибського басейну (див. 

[495, с.106]). За даними [365, с.1420–1421], в усіх країнах карибського регіону, 

за винятком Куби, переважна більшість громадян одержують новини та 

інформацію лише шести джерел (CNN, ABC, CBS, Fox News, NBC, BBC), тобто 

сприймають світ з американської чи британської перспективи. І як було показано 

вище, ядром карибської медіа-системи є власне англомовні країни та території 

регіону. Це, а також те, що англійська мова є офіційною у діяльності CBU, CANA 

та CMC, дає підстави говорити про те, що в основі даної системи лежить єдність 

країн — колишніх британських колоній та нинішніх заморських територій 

Великої Британії. 

Говорячи про регіон Північної Америки, то можна лише умовно говорити 

про існування регіональної медійної системи. Ця умовність пов’язана з вдома 

факторами. По-перше, регіон складається з трьох країн — США, Канади та 

Мексики, і кооперацію зазначених держав (у т.ч. у медійній сфері) можна 

розглядати радше як міждержавні ініціативи, аніж як системну співпрацю 

багатьох акторів. По-друге, провідна держава регіону — Сполучені Штати 

Америки — є переважно донором (при чому глобальним), аніж реципієнтом у 

медійній сфері, і не має мотивації до розвитку регіональної системи як механізму 

забезпечення інтересів країн-учасниць. 

Тим не менше можна говорити про інституціональний вимір співпраці 

країн північноамериканського регіону у медійній сфері. Провідною організацією 

є заснована у 1972 році Північноамериканська асоціація мовників (North 

American Broadcasters Association, NABA) зі штаб-квартирою в Торонто. NABA 

є неприбутковою асоціацією організацій мовлення та розповсюдження контенту 
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в Канаді, Сполучених Штатах та Мексиці, які прагнуть просувати свої інтереси 

як на місцевому, так і на міжнародному рівні. NABA є форумом для обміну 

інформацією та найкращими практиками, обговорення спільних проблем та 

можливостей, а також досягнення консенсусу щодо ключових питань. До задач 

асоціації входить розробка рекомендацій щодо розвитку телевізійного та 

радіомовлення, включаючи використання інтернет-платформ; просування 

принципів свободи слова та необхідності вільної преси, захист безпеки тих, хто 

працює в журналістиці та організаціях-членах NABA; обмін думок щодо 

проблем регулювання медійної сфери та включення, за можливості, до дискусії 

керівництва всіх трьох країн; співпраця з іншими організаціями по всьому світу 

для забезпечення того, щоб інтереси телерадіомовної індустрії Північної 

Америки визнавалися, поважалися і належно сприймалися на міжнародному 

рівні [482]. Маючи членство в організації «Світові мовленнєві союзи» (WBU), 

NABA є «голосом» північноамериканських мовників у міжнародній 

телерадіомовній спільноті. Будучи єдиною північноамериканською 

телерадіомовною організацією, що має офіційний статус неурядової організації 

у секторі радіозв’язку МТС та у Всесвітній організації інтелектуальної власності 

(ВОІВ), NABA відіграє важливу глобальну роль у галузі, представляючи 

північноамериканську перспективу на цих міжнародних форумах [481]. 

Американський регіон завжди був об’єктом міжнародного мовлення. 

Враховуючи, що США та Канада (а також інші англофонні країни регіону) 

«автоматично» охоплюються іномовленням завдяки тому, що будь-яка країна, 

яка активно здійснюють міжнародне мовлення, має англомовні служби 

(телевізійні, радіо та веб-сайти), ми в нашому аналізі сконцентруємося на 

іномовленні для латиноамериканського регіону. 

Для США, як ми зазначали вище, цей регіон був першим, на який було 

спрямовано зусилля медійної експансії. Іспаномовна служба «Голосу Америки» 

для країн Латинської Америки була відкрита однією з перших, у 1942 році, і 

функціонує дотепер. У 1986 році було розпочато мовлення креольською мовою 
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для Гаїті. Обидві служби включають в себе телевізійне те радіомовлення, а також 

відповідні веб-сайти. 

Щодо Світової служби Бі-Бі-Сі, то з 1938 року дотепер функціонують 

служби мовлення португальською мовою для Бразилії та іспанською мовою для 

країн Латинської Америки. Крім того, у 1976–2011 роках діяла англомовна 

служба для Карибського регіону. Окремих англомовних служб BBC World 

Service для американського регіону немає, натомість здійснюється ретрансляція 

теле- та радіомовлення Світової служби, а також має місце спільне виробництво 

програм з місцевими ТРК. 

Французьке міжнародне мовлення також включає латиноамериканський 

регіон — «Міжнародне радіо Франція» має служби мовлення іспанською та 

португальською спеціально для Бразилії. У 2012 році розпочав роботу 

орієнтований на Латинську Америку та США іспаномовний телеканал DW 

Latinoamérica (з 2017 року — DW Español). 

Міжнародне радіо Китаю має служби іспанською та португальською 

мовами; в рамках Китайської глобальної телевізійної мережі функціонує 

іспаномовний телеканал CGTN Spanish (з 2007 року). В силу особливої ролі 

латиноамериканського й карибського регіону у зовнішній політики КНР має 

місце й активна співпраця в медійній сфері. Під час Медіа-форуму Китай – 

Латинська Америка і Карибський басейн (2018 рік, Буенос-Айрес) президент 

китайського інформаційного агентства Сіньхуа Цай Мінчжао заявив, що ЗМІ 

повинні відігравати більшу роль у поглибленні всебічного партнерського 

співробітництва між Китаєм і Латинською Америкою та Карибським регіоном, і 

запропонував низку шляхів покращення співпраці у медійній сфері, включаючи 

покращення висвітлення Китаю у регіоні та країн регіону у Китаї, обмін між 

новітніми медіями тощо [614]. 
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2.4. Політичний вимір утворення медіа-систем в Азії та Африці 

Азійський та африканський регіони є досить подібними в плані розвитку 

медійної сфери: обидва регіони є дуже різнорідними у політичному, 

економічному, культурному та мовному плані, що стримувало процес кооперації 

(і не лише в інформаційній сфері). Крім того, процеси політичної та економічної 

інтеграції практично відсутні в Азії та є малоефективними та виразно 

субрегіональними в Африці. Як наслідок, утворення інтегральних регіональних 

медійних систем не має підживлення у вигляді політичних рішень наднаціо-

нального характеру чи природної гравітації країн зі спільною культурою. 

Тим не менш, в обох випадках мають місце практики формування певних 

медійних асоціацій та реалізації транснаціональних медійних проектів, що 

дозволяє говорити принаймні про інституціональний вимір існування азійської 

та африканської регіональних медійних систем, а залучення державних ЗМІ до 

цих процесів, а також включення обох регіонів як об’єктів іномовлення формує 

виразний політичний компонент функціонування цих систем. Крім того, можна 

впевнено констатувати досить успішне існування арабської регіональної 

медійної системи, яка охоплює обидва регіони, включаючи в себе Північну 

Африку, Близький Схід та регіон Перської затоки (детально розкривається в 

підрозділі 2.3 і тому була виключена нами з аналізу азійської та африканської 

систем). 

Формування африканської регіональної медійної системи розпочалося 

пізніше від інших регіонів світу, що пояснюється особливостями політичного та 

економічного розвитку регіону. Серед факторів, що детермінували характер та 

виклики медійної системи Африки, слід виокремити такі. По-перше, те, що до 

1950-х років преважну частку території континенту складали колонії, і розвиток 

медійної сфери підпорядковувався інтересам та потребам колоніальних 

адміністрацій. По-друге, додатково до культурно-релігійного поділу континенту 

(головно іслам та християнство різних течій), колоніальний поділ визначив 

окремі мовно-культурні ареали (англійська, французька, португальська тощо), 

контури яких помітні й донині. По-третє, особливості соціально-економічно 
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розвитку Африки як найбіднішого регіону світу детермінували його значне 

технологічне відставання, що не могло не вплинути і на розвиток медійної сфери. 

По-четверте, відсутність досвіду державного будівництва та нерозвиненість 

громадянського суспільства призвела до утворення в низці африканських країн 

одіозних диктаторських режимів, нерідко підтримуваних в період Холодної 

війни Заходом як протидію поширенню впливу Радянського Союзу в Африці. Ці 

режими, вочевидь, не були зацікавлені ані в розвитку співпраці між країнами 

регіону, ані в розвитку своїх країн. 

Попри ці та інші чинники, на африканському континенті виникали 

міждержавні, а згодом і недержавні ініціативи, спрямовані на сприяння 

внутрішньому та міжнародному співробітництву в різних сферах, у т.ч. й у сфері 

ІКТ та масових комунікацій. 

Ключовою інституцією, що забезпечує процеси інтеграції та кооперації в 

африканському регіоні, є Африканський союз, що виник у 2002 році як 

спадкоємець Організації африканської єдності (ОАЄ). Згідно з Хартією ОАЄ, 

ухваленою 25 травня 1963 року в Аддис-Абебі, цілями організації були такі: 

сприяння єдності та солідарності африканських держав; координування та 

активізування їхньої співпраці та зусиль задля досягнення кращого життя для 

народів Африки; захист їхнього суверенітету, територіальної цілісності та 

незалежності; викорінення всіх форм колоніалізму в Африці; сприяння 

міжнародному співробітництву, беручи до уваги Статут Організації Об’єднаних 

Націй та Загальну декларацію прав людини. Серед напрямів співпраці були 

зазначені комунікації, культурна та науково-технічна сфери (див. [489]). Саме 

під егідою ОАЄ були створені низка міжнародних регіональних медійних 

інституцій, які відіграли визначну роль у формуванні і розвитку африканської 

медійної системи. 

Перша регіональна медійна асоціація в Африканському континенті — 

Союз національних радіо- та телевізійних організацій Африки (англ. Union of 

National Radio and Television Organizations of Africa, URTNA) — був створений 

29 вересня 1962 року під час зустрічі африканських мовників в Лагосі, Нігерія. 
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Метою його заснування було сприяння міжафриканській співпраці для розвитку 

послуг та діяльності у сфері телерадіомовлення в Африці. Союз мав статус 

автономної спеціалізованої агенції під егідою Організації африканської єдності. 

Поява URTNA тісно пов’язана із суспільно-політичними процесами, що 

мали місце на африканському континенті наприкінці 1950-х років. Деколонізація 

та утворення нових держав виразно вимагали пошуку африканськими народами 

своєї ідентичності, системи цінностей та, у більш широкому вимірі, свого місця 

на світовій арені. І, як доводять автори монографії «Зробити мовлення корисним: 

африканський досвід», народження URTNA є одним з численних проявів 

процесів самооцінки та самоствердження, який характеризував той період. Перед 

засновниками союзу, що мав об’єднати національні мовні організації всіх 

незалежних африканських держав, стояли дві основні проблеми. По-перше, це 

потреба у регіональному співробітництві, спрямованому на розвиток 

міжкультурного порозуміння та визнання в рамках програм мовлення серед 

народів Африки, які розкидані на величезному континенті, де мають місце 

несприятливі історичні та географічні умови, недостатній розвиток транспорту 

та ліній зв’язку, а неграмотність гальмує необхідні культурні та соціально-

економічні взаємодії. По-друге, настільки ж важливою є проблема, пов’язана з 

розвитком телерадіомовлення, яке мало стали відчутним фактором для 

культурних та соціально-економічних прагнень нових незалежних африканських 

держав [455, с.17]. 

Основними цілями діяльності URTNA були: просувати та координувати 

дослідження з усіх питань, пов’язаних з радіо та телебаченням; підтримувати в 

усіх сферах інтереси телерадіомовних організацій; розвивати співпрацю між її 

членами та встановлювати відносини з іншими організаціями або групами 

організацій; забезпечити, щоб усі його члени дотримувалися міжнародних та 

міжафриканських конвенцій та угод про радіо та телебачення; координувати 

висвітлення основних національних і міжнародних спортивних та культурних 

заходів; представляти її членів на світових планувальних конференціях з питань 

розподілу частот, організовуваних Міжнародним телекомунікаційним союзом 
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[564]. Станом на 31 січня 1999 року членами URTNA були більшість 

африканських країн. 

Важливим напрямом діяльності Союзу було організовування інформа-

ційного обміну. Так, у 1991 році було під егідою URTNA був створений Центр 

обміну телевізійними новинами Afrovision. В його рамках відбувався обмін 

теленовинами, що охоплювали політичну, економічну, культурну, спортивну 

тощо тематики. Цей контент готувався журналістами країн-учасниць як для 

африканських споживачів, так і для телерадіомовних союзів у всьому світі. 

Під час 43-го і останнього засідання Генеральної Асамблеї URTNA 30 

жовтня 2006 року в Абуджі, Нігерія, Союз національних радіо- та телевізійних 

організацій був трансформований в Африканський союз мовлення (англ. African 

Union of Broadcasting, AUB). Згідно зі статутом, місією Союзу є забезпечувати і 

підтримувати якість життя та розвитку, завдяки наданню відмінних 

телерадіомовних послуг, з самим широким спектром програм та послуг для 

Африки, африканської діаспори та інших країнах світу; візією — бути спілкою 

провідних мовників, які сприяють поліпшенню якості життя та відображенню 

реального іміджу Африки. Членом AUB може бути будь-яка телерадіомовна 

організація з африканської країни, що є членом Африканського союзу, яка надає 

послуги національного мовлення з дозволу національних органів влади [538, с.1]. 

Серед основних цілей Африканського союзу мовлення проголошено 

представляти й захищати інтереси своїх членів; розробляти й вживати необхідні 

заходи, спрямовані на розвиток та просування мовлення в Африці; сприяти і 

допомагати регулярному обміну новинами, спільним виробництвам; 

координувати діяльність членів організацій у висвітленні основних подій; 

забезпечити, щоб усі її члени виконували положення міжнародних та 

африканських угод у справах, що стосуються мовлення тощо [538, с.2–3]. За 

даними офіційного сайту Союзу, його членами є телерадіомовні організації з 46 

країн континенту (див. табл. Б.2). Якщо порівняти з обсягом представленості 

африканських держав в URTNA, то можна побачити відсутність в AUB низки 

північноафриканських та дрібних острівних держав. 
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Станом на 1 вересня 2018 року Африканський союз мовлення не мав 

консультативного статут при ЕКОСОР, однак присутній у переліку 

партнерських неурядових організацій ЮНЕСКО та є членом Міжнародного 

телекомунікаційного союзу. Крім того, AUB є членом всесвітньої організації 

«Світові мовленнєві союзи» (WBU). 

Особливо вагому роль в регіоні відігравав розвиток медійних організацій, 

зокрема, інформаційних агентств як ключових гравців в медійному просторі. 

Специфічний політичний вимір розвитку ЗМІ у постколоніальній Африці 

полягав у тому, що вони розглядалися лідерами нових країн як важливі 

інструменти національного будівництва, як політичної інструмент, що може 

уможливити національну інтеграцію та розвиток [359, с.195]. 

Перша спроба створити панафриканське агентство новин виникла як 

міждержавна ініціатива в рамках Організації африканської єдності. Власне, ще 

під час установчої асамблеї 1963 року, коли було започатковано ОАЄ, пролунав 

заклик до створення африканського агентства новин [328, с.354]. Однак утілено 

цю ідею було лише 20 липня 1979 року, коли конференцією міністрів інформації 

країн ОАЄ в Аддис-Абебі було ухвалено конвенцію, якою було засновано 

Панафриканське агентство новин (англ. Pan African News Agency, PANA) зі 

штаб-квартирою у Дакарі (Сенегал). Як було зазначено під час конференції, 

«африканські події, їхній стан та перебіг не завжди були представлені 

зовнішньому світові з об’єктивністю та точністю» [282]. 

Діяти агентство почало 25 травня 1983 року. Було проголошено, що 

«Панафриканське агентство новин, прагнучи задовольнити … прагнення людей 

Африки, зробить все можливе, щоб надавати інформацію на службу миру в 

африканських державах, між африканськими державами та на континенті в 

цілому. PANA буде центром відродження, просування та відображення 

панафриканізму. … Дидактичні, аналітичні та пояснювальні, новини PANA 

ставитимуть читачам задачу розмірковувати та і шукати розуміння проблем 

африканського розвитку. Як стратегічна телекомунікаційна мережа, PANA 

дозволить африканським країнам спілкуватися одна з одною без звернення до 
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неафриканських каналів. Таким чином, завдяки роботі PANA, голос Африки 

буде почутий, оповіщаючи про колективні інтереси країн та людей Африки та 

захищаючи їх» (цит. за [328, с.354–355]). 

Однак, попри створення Пан-Африканського агентства новин, більшість 

африканських країн продовжували залежати від західних, транснаціональних 

інформаційних агентств, навіть стосовно новин про Африку. Африканські 

медійні інституції, включаючи URTNA й PANA, потерпали від серйозного 

дефіциту фінансових ресурсів, обладнання та персоналу. Організація 

Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, Світовий банк, уряд 

Німеччини та Агентство США з міжнародного розвитку надавали їм значну 

допомогу [364, с.284]. Іншою проблемою стало те, що основним джерелом 

інформації, яку надавало агентство, були матеріали інформаційних агентств 

країн-членів ОАЄ, і оскільки більшість із них контролювалися державою, 

пропоновані PANA «новини» не могли привернути увагу багатьох західних 

користувачів [472]. 

Численні проблеми та неефективність функціонування PANA 

актуалізували питання перегляду засад його діяльності. Під час 28-й сесії глав 

держав та урядів Організації африканської єдності у 1992 році було ухвалено 

запропонований ЮНЕСКО план відновлення Пан-Африканського агентства 

новин, який передбачав його реструктуризацію. Її насідком стало перетворення 

PANA у жовтні 1997 році на приватне інформаційне агентство PanaPress. 

У 1990-х – 2000-х роках, з одного боку, процеси демократизації та 

комерціалізації лібералізували медійний ринок, а з іншого боку — поява 

Інтернету значно зменшила залежність африканських ЗМІ від доступу до 

необхідної інфраструктури (телефонних ліній, телевізійних супутників тощо). 

Як наслідок, відкрилися нові можливості для діяльності національних медій та 

з’явилися приватні проекти панафриканських агентств новин. 

Так, у 2000 році виникла медіакомпанія AllAfrica Global Media, одним із 

напрямів діяльності якої є агрегація, продукування й поширення новин про 

Африку (як зазначено на сайті AllAfrica, компанія є «голосом Африки», «голосом 
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від Африки» та «голосом про Африку». AllAfrica збирає новини з більш як 140 

ЗМІ по всьому континенту і поширює їх для африканської та глобальної 

аудиторії. Компанія позиціонує себе як єдине незалежне загальноафриканське 

джерело новин (див. [287]). Робочими мовами агентства є англійська та 

французька. Воно представлено на низці соціальних інтернет-платформ, 

включаючи Facebook та Twitter. 

Нагальність проблеми забезпечення «голосу» Африки у глобальному 

медійному просторі підтверджується створенням у 2015 році іншої приватної 

медійної інституції — Африканського агентства новин (African News Agency, 

ANA). Будучи створеним замість ліквідованого Південно-африканського 

агентства новин SAPA, воно, однак, мало на меті вийти за межі країни і охопити 

своєю діяльністю весь африканський континент. ANA позиціонує себе як 

провідну новинну платформу Африки, як надійне джерело африканських новин 

(див. [283]). Робочою мовою ANA є англійська. Воно представлено на таких 

соціальних інтернет-платформах, як Facebook та Twitter. 

У серпні 2018 року розпочало роботу ще одне панафриканське агентство 

новин — African Daily Voice (ADV) зі штаб-квартирою в Екваторіальній Гвінеї 

та центральним редакційним офісом в Марокко. Маючи регіональні 

представництва в таких країнах, як Алжир, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія, 

Камерун, Конго, Кот-д’Івуар, Мадагаскар, Нігерія, ПАР, Сенегал та ЦАР, ADV 

охоплює всі частини континенту — як географічні, так і політико-культурні. 

Матеріали готуються англійською, французькою та арабською мовами, шо, 

знову ж таки, дозволяє охопити майже всі мовні аудиторії континенту. Агентство 

активно використовує інтернет-платформи для поширення своїх повідомлень, 

включаючи веб-сайт та соціальні медії — Facebook, YouTube, LinkedIn (див. 

[278]). 

Поточна ситуація дає підстави говорити про фактичну відсутність 

інтегральної африканської медіа-системи. Витоки цього лежать насамперед в 

особливостях функціонування ЗМІ на африканському континенті, що були 

актуальними у колоніальний та постколоніальний періоди, і частково 
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залишаються такими й донині. Тут присутній цілий комплекс чинників 

політичного, соціально-економічного й культурного характеру. Політичні 

причини пов’язані насамперед з особливостями політичного середовища, що 

існувало в багатьох країнах регіону. Як підсумував Т. Купе, у деяких країнах, 

таких як Кенія, колоніальні засоби масової інформації продовжували існувати 

після незалежності, але тепер вони відображали інтереси африканської еліти, яка 

входила в комерційний сектор та накопичувала багатство за допомогою своєї 

політичної влади. У деяких країнах, як Танзанія та Замбія, преса була 

націоналізована і стала рупором уряду та єдиної правлячої партії. Існування 

приватної преси не допускалося. В центрі уваги успадкованих колоніальних 

засобів масової інформації лишалися еліти, а їхнє охоплення та розповсюдження 

було орієнтоване на міста [440, с.392]. 

Також автор виокремив ключові соціально-економічні характеристики 

функціонування африканських медій. По-перше, це те що більшість 

африканського населення мешкає у сільській місцевості, рівень проникнення 

засобів масової інформації в яку є вкрай низьким; по-друге, це високий рівень 

неписемності та бідності, що обмежує коло споживачів преси; по-третє, загальна 

економічна ситуація, за якої ЗМІ не мають достатнього фінансування для 

здійснення повноцінної діяльності, відсутня інфраструктура для поширення 

преси (відсутність доріг), радіо та телебачення (електроенергія, обладнання); по-

четверте, африканські ЗМІ більше орієнтовані на розважання, аніж на 

інформування чи навчання населення як підвищувати рівень життя, що знову ж 

таки пов’язане насамперед з політичними причинами (див. [440, с.391–392]). 

Культурний вимір ролі ЗМІ в африканських спільнотах пов’язаний з тим, що, як 

зауважив У. Ківікуру, роль ЗМІ не настільки глибоко укоріненою в соціальному 

житті Африки, як, скажімо, в Європі [437, с.375], причиною чого, ймовірно, є те, 

що сама концепція мас-медій була привнесена в африканський регіон у 

колоніальний період. 

Суттєві зміни у медійному просторі регіону відбулися у 1990-х роках і 

пов’язані як з процесами демократизації, так і з появою нових ІКТ. Дослідниці 
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С. Капітант та М.-С. Фрер, узагальнюючи зміни в медіа-просторі в країнах 

Африки на південь від Сахари, зазначали, що ситуація упродовж останніх 

двадцяти років характеризувалися лібералізацією медіа-ландшафту, спочатку 

спонтанною, а потім більш контрольованою; проривом, обумовленим появою 

цифрових інструментів. В цей період континент вийшов з ситуації дефіциту, 

коли кожна країна мала заледве декілька пресових ЗМІ, які були пов’язані з 

урядом або єдиною правлячою партією, а також одну національну 

телерадіокомпанію, до вражаючого розмаїття мас-медій, які конкурують за 

внутрішній ринок і, у випадку Східної Африки, виходять за межі своїх кордонів. 

Медіа-контент еволюціонував від культу особи та державної пропаганди до 

різноманітних критичних, різноманітних та політично активних дискурсів, що 

відображають популярні проблеми чи захищають інтереси окремих груп, і 

зосереджені на повідомленні фактів, а іноді навіть на спробах журналістських 

розслідувань. Наявність міжнародних радіостанцій на частотах FM у 

африканських містах, доступ до зарубіжних телевізійних станцій через супутник 

і кабельні мережі, а також тисяч іноземних ЗМІ та інших джерел через Інтернет 

ще більше помножили можливості для впливу різноманітних та плюралістичних 

джерел інформації [322]. Відчутні зміни в африканському медіа-ландшафті були 

констатовані й ЮНЕСКО. Так, у присвяченому Африці регіональному огляді 

«Світові тенденції у сфері свободи слова та розвитку ЗМІ» (2014 р.) зазначено, 

що з 1990-х років у більшості країн континенту розпочалося процвітання 

приватних газет, а зростаюча дерегуляція сектора мовлення уможливила розквіт 

приватних та громадських радіо- та телевізійних станцій [605, с.7]. Однак така 

ситуація, вочевидь, створила живильний ґрунт не лише для розвитку локальних 

чи панафриканських медій, але й для посилення впливу іноземних мовників, які 

через вплив на африканські спільноти реалізують зовнішньополітичні інтереси 

своїх держав. 

Специфічною особливістю регіону є те, що на африканському континенті 

фактично утворилися (до певної міри — успадкувалися від колоніального 

періоду) субрегіональні медіа-системи. Найбільшою з них є франкофонна 
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система, утворена франкомовними країнами Західної та Центральної Африки, 

Магрибу, острівних держав Індійського океану, а також Джибуті (територія 

колишніх Французької та Бельгійської колоніальних імперій в Африці). Цей 

регіон є основним об’єктом реалізації міжнародної аудіовізуальної політики 

Франції, яка стала відповіддю на домінування англомовних медій на світанку 

існування глобального супутникового телебачення. Аудіовізуальні передачі 

французькою мовою є одним із наріжних каменів культурної політики Франції 

та загалом політики, спрямованої на просування французьких інтересів та мови 

[569, с.102]. 

Специфіка англомовної африканської субрегіональної медіа-системи 

полягає насамперед в тому, що англійська мова в силу того, що вона після Другої 

світової війни стала мовою міжнародного спілкування, не була інструментом 

проведення специфічної міжнародної культурної політики, як це було, для 

прикладу, з французькою мовою. Відповідно, англійська мова не стала для 

англомовних країн Африки якимось інтегруючим фактором, а орієнтовані на 

африканський регіон англомовні засоби іномовлення, у т.ч. британські, як 

правило, не виокремлювали англомовні країни як специфічний об’єкт. Внаслідок 

цього ми можемо лише умовно говорити про виокремлену англофонну медіа-

систему. Тим не менш, можна констатувати і як присутність британських медій 

в інформаційному просторі цих країн, що має місце ще з колоніальних часів, так 

і виникнення місцевих транскордонних англомовних ЗМІ. Щодо першого, то 

найяскравішим прикладом є британській суспільний мовник Бі-Бі-Сі. 

Радіомовлення в африканському регіону компанія розпочала ще в 1938 році. 

Влітку 2012 року на міжнародному телеканалі BBC World News був запущений 

щоденний випуск новин Focus on Africa [388]. Серед місцевих ініціатив 

транскордонних ЗМІ стали медії Південно-Африканської республіки. Зокрема, 

це служба супутникового телебачення DStv, запущена у 1995 році 

південноафриканською компанією. 

Також можна говорити про існування окремої португаломовної медіа-

системи на африканському континенті, що складається з країн, що входили до 
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Португальської колоніальної імперії: Анголи, Гвінеї-Бісау, Екваторіальної 

Гвінеї, Кабо-Верде, Мозамбіку, Сан-Томе і Принсіпі. Формування медійного 

ландшафту в цих країнах також значною мірою пов’язано зі ЗМІ колишньої 

метрополії, а також Бразилії. Насамперед слід відмітити RTPi — міжнародну 

телевізійну службу державної ТРК Португалії, що здійснює мовлення у різних 

регіонах світу, де є португаломовні спільноти. У січні 1998 року був створений 

окремий телеканал RTP África для мовлення на португаломовні країни Африки; 

виникла мережа Lusovisao для обміну телевізійним контентом між Португалією 

та африканськими португаломовними країнами; телевізійна компанія MGM Latin 

America надає в регіоні частину своєї послуг з бразильських джерел; 

бразильський гігант телеканал Globo International також доступний через 

супутник (див. [569, с.114]). Як і у випадку Франції, вплив через засоби 

іномовлення на португаломовні країни є частиною системної політики 

Португалії, в рамках якої, серед іншого, у 1996 році був створений міждержавний 

форум — Співдружність португаломовних країн, цілями діяльності якого, 

зокрема, проголошено співпраця у всіх питаннях, включаючи комунікації, а 

також реалізацію проектів, що просувають та поширюють португальську мову 

(див. [338]). Мають місце також і недержавні ініціативи, наприклад, 

орієнтований на португаломовні аудиторії по всьому світі португальський 

телеканал SIC Internacional, який функціонує з 1997 року. 

Вищесказане, на нашу думку, дає підстави говорити про певний 

специфічний медійний вимір африканського постколоніалізму. 

Охарактеризовані вище субрегіональні медіа-системи утворилися в контурах 

колишніх колоніальних імперій, і їхнє функціонування та виразна окремішність 

підживлюється не в останню чергу зусиллями колишніх метрополій та 

міжнародних ЗМІ, що є частиною їхніх систем іномовлення. 

Окрім розвитку місцевих ЗМІ, африканський континент завжди був у 

фокусі уваги іномовлення інших країн. Для одних це були усталені ще з 

колоніальних часів практики, для інших — важливий в контексті реалізації своїх 

зовнішньополітичних інтересів об’єкт впливу. 
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У період Холодної війни Африка була у центрі уваги західного 

іномовлення, позаяк континент після деколонізації став ареною боротьби між 

СРСР та Заходом за вплив на нові незалежні країни. Це підтверджується 

активним створенням «цільових» служб мовлення «Голосу Америки» в регіоні. 

Так, у 1960 році створено службу мовлення французькою мовою (нині охоплює 

22 франкофонні країни на південь від Сахари); у 1962 році — службу мовлення 

на суахілі (охоплює Танзанію, Кенію, Уганду, Бурунді, Руанду та Демократичну 

Республіку Конго); у 1963 році — службу мовлення англійською мовою 

(орієнтована на всі країни континенту); у 1976 році — службу мовлення 

португальською мовою (включає в себе португаломовні країни Африки, а також 

Східний Тимор та Бразилію); у 1979 році — службу мовлення мовою хауса 

(Нігерія, Нігер, Гана, Чад і Камерун); у 1982 році — службу мовлення 

амхарською мовою (Ефіопія та сусідні країни) [587]. Вагома роль 

«африканського вектору» іномовлення США підтверджується й тим, що всі ці 

служби продовжують функціонувати і донині, при тому що після завершення 

Холодної чимало служб мовлення в інших регіонах світу було закрито. Крім 

того, були запущені й нові: у 1996 році — мовами оромо, руанда та кірунді 

(Східна Африка), тигринья (Ефіопія та Еритрея), у 2003 році — мовами шона та 

ндебеле (Зімбабве та сусідні країни), у 2007 році — мовою сомалі; у 2013 році — 

мовою бамбара (Малі) [588]; у листопаді 2018 року — мовою лінґала 

(Центральна Африка) [586]. 

Досить наочним прикладом уваги США до використання потенціалу 

іномовлення задля підтримки зовнішньополітичних інтересів став запуск у 2010 

році, напередодні референдуму щодо незалежності Південного Судану, 

радіопрограми «Sudan in Focus», орієнтованої на населення регіону. Як заявило 

керівництво «Голосу Америки», «Південний Судан зараз є критичною 

зацікавленістю Сполучених Штатів, і насправді погляди всього світу 

зосереджені на півдні Судану, на його руху шляхом до референдуму. І ми хочемо 

надати підтримку, адже це право всіх вільних людей отримувати потрібну 

інформацію про те, що відбувається у своїй країні» [589]. Також ілюстрацією 
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ролі іномовлення як інструменту просування зовнішньополітичних інтересів 

США у регіоні може слугувати поява у листопаді 2018 року служби мовлення 

мовою лінґала, запуск якої «покликаний посилити зусилля, спрямовані на 

просування демократії, прозорості та верховенства права напередодні 

президентських виборів у Демократичній Республіці Конго» [586]. 

Для британського іномовлення Африка була особливим вектором 

докладання зусиль. Це засвідчується тим, що Світова служба Бі-Бі-Сі здійснює 

радіомовлення на африканський регіон багатьма мовами: суахілі, хауса та сомалі 

(з 1957 року), французькою (з 1960 року), руандійською (з 1994 року) мовами. У 

2016 році BBC World Service проголосила про найбільшу з 1940-х років 

«експансію», і в рамках цього плану для африканського регіону було запущено 

мовлення амхарською, нігерійсько-креольською мовами, мовами оромо та 

тигринья (з 2017 року), ігбо та йоруба (з 2018 року). Як можна побачити з 

переліку мов, Світова служба Бі-Бі-Сі виокремлює як цільові аудиторії 

насамперед населення країн, що були частиною Британської колоніальної імперії 

— Кенія, Нігерія, Сомалі, Танзанія, Уганда тощо. Окрім радіомовлення, 

здійснюється мовлення через інтернет-платформу та підтримуються окремі 

мовні сторінки в соціальній мережі Facebook. Крім того, з 1939 по 2011 роки 

здійснювалося мовлення португальською мовою, з 1939 по 1957 роки — мовою 

африкаанс. 

Подібна ситуація мала місце і щодо Франції, основну частину колоніальної 

імперії якої становили території в Африці. Французьке іномовлення на регіон від 

початку його існування (1930-ті роки) велося французькою та арабською мовами. 

Після реформування Міжнародного радіо Франція (RFI) у 1975 році розпочалося 

мовлення на африканський регіон, головно на т.зв. французьку Африку, яку 

Франція розглядала як зону свого привілейованого впливу у Третьому світі (т.зв. 

Південний канал, Chaîne sud) [514]. На сьогоднішній день, за даними офіційного 

веб-сайту RFI, мовлення здійснюється п’ятнадцятьма мовами, у т.ч. 

французькою, англійською, суахілі, мовами мандінка та хауса (мови народів 

Західної Африки). 
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Рівень уваги до Африки з боку німецької служби іномовлення був і є 

порівняно нижчим, що, ймовірно пояснюється втратою Німеччини своїх колоній 

в регіоні після Першої світової війни, а отже, відсутністю фактору бажання 

метрополії зберегти зв’язки з колишніми колоніями, задіювати й посилювати 

щодо них потенціал своєї м’якої сили, що є характерним для африканського 

вектору іномовлення Франції та Великої Британії. Тим не менш, після хвилі 

деколонізації були запроваджені й функціонують дотепер служби іномовлення 

Deutsche Welle в Африці такими мовами, як англійська та французька (з 1962 

року), суахілі та хауса (з 1963 року), амхарська (з 1965 року). 

Африканський напрям займає вагоме місце в політиці іномовлення КНР, 

враховуючи дедалі зростаючий інтерес країни до цього регіону в останні роки. 

Як зауважив М. Мовчан, «Китай має широкі політико-економічні інтереси на 

Африканському континенті та реалізує послідовну політику в цьому напрямку», 

«На сьогоднішній день Китай перетворюється на вагомого учасника міжнарод-

ної конкурентної боротьби за вплив на континенті» [118, с.12]. Міжнародне радіо 

Китаю має служби такими мовами, як суахілі та хауса; функціонують глобальні 

англомовні та франкомовні телеканали, що входять в Китайську глобальну 

телевізійну мережу CGTN; у 2012 році в рамках CGTN створено підрозділ CGTN 

Africa для поширення англомовних новин в африканському регіоні. Крім того, 

КНР активно співпрацює в медійній сфері з окремими країнами: приміром, у 

2005 році укладено китайсько-кенійську угоду про співпрацю у сфері 

телерадіомовлення; у 2012 році було підписано десять угод про трансляцію 

державними ТРК Зімбабве, ПАР та Судану китайських художніх, 

документальних та мультиплікаційних фільмів; у 2016 році — 15 угод про 

співпрацю у сфері телерадіомовлення тощо (див. [447, с.94]).  

Переходячи до аналізу азійської регіональної медійної системи слід 

насамперед відзначити певну умовність існування цієї системи як виразної 

інтегральної сутності. Найбільш культурно диверсифікований в світі регіон, з 

різними типами політичного устрою (республіки та монархії, у т.ч. авторитарні; 

демократичні та недемократичні, зокрема, теократичні режими; існування низки 
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соціалістичних країн, у т.ч. з однопартійною політичною системою), різним 

рівнем економічного розвитку країн — всі ці фактори не могли згенерувати 

надійної платформи для інтеграційних процесів, у т.ч. і в медійній сфері. Тривале 

перебування значної частки регіону у складі різних колоніальних імперій, серед 

іншого, унеможливило виникнення держав — регіональних лідерів, які б могли 

стати локомотивами інтеграції, вийшовши за межі національно-центричної 

парадигми державного будівництва. Єдиним виключенням став субрегіон 

Південно-Східної Азії, в якому процеси міждержавної кооперації (головно в 

економічній сфері) мають достатньо виразний та успішний характер. 

У 1990-х роках набула певної впливовості ідея «азійського шляху», в 

рамках якоъ, зокрема, декларувалося, що економічні успіхи східноазійських 

держав пояснювалися їхньою системою цінностей. Приміром, прем’єр-міністр 

Сінгапуру Лі Куан Ю зазначав, що азійські суспільства базуються на цінностях 

консенсусу й гармонії, лояльності до сім’ї й громади, ієрархії й поваги до влади 

на противагу західним цінностям із акцентом на індивідуальні права, 

громадянські свободи й конкурентну політику [28]. Концепція «азійського 

шляху» активно використовувалася у політичному дискурсі, у т.ч. і стосовно 

розвитку медійної сфери: так, декларувалося, що розвиток демократії в країнах 

регіону формується на основі таких «азійських» цінностей, як гармонія, громада, 

взаємна згода та повага до влади. Виходячи з цього, деякі азіатські уряди 

просувати ідею, що ці цінності кореняться в азіатських культурних нормах; і що 

вирішення нагальних завдань у сфері розвитку було б краще вирішувати шляхом 

співпраці з керівництвом країни, аніж у стилі західної, «недружної» до влади 

преси (див. [550, с.33]). Це стало причиною різкої критики концепції, особливо в 

західному академічному й публіцистичному дискурсі. Як узагальнив 

австралійський дослідник А. Дюпон, коли так звані «азійські цінності» 

використовуються для сприяння не лише згуртуванню нації, а й легітимації 

режиму, коли вони використовуються для придушення голосів незгодних і 

довільного виключення або включення певних груп, то такі аргументи слід 

розглядати як те, чим вони є — як спробу урядів та політичних еліт встановити 
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або зберегти контроль над своїми громадянами, створюючи нові панівні 

ідеологічні установки, засновані на надуманому понятті паназійської культури 

та системи цінностей [358, с.25]. 

Розвиток супутникового телебачення створив новий канал для 

проникнення західного культурного продукту у медійний простір азійський 

країн, що викликало досить різке занепокоєння, у т.ч. і на рівні керівництва 

окремих країн. Як зауважують американські дослідники К. Чадха й А. Кавурі, з 

настанням глобалізації та супутнього зростання іноземних програм, що 

надходять до регіону за допомогою супутникових послуг, теза медіа-

імперіалізму набула значного резонансу у політичному дискурсі країн, що 

розвиваються, особливо країн Південної та Східної Азії. Ця перспектива була 

широко прийнята різними агентами, починаючи від політичних осіб та урядових 

установ до груп спостерігачів за засобами масової інформації, які стверджували, 

що експоненціальне зростання вмісту зарубіжних ЗМІ в межах національних 

медіа-систем може призвести до катастрофічних культурних та соціальних 

наслідків. Приміром, згадуваний очільник сінгапурського уряду Лі Куан Ю, 

виступаючи на Конференції азійських ЗМІ в листопаді 1998 року, підкреслив, що 

необхідно «обмежити необмежений потік західних ЗМІ в Азії, щоб зберегти і 

підтримати основні цінності азіатського суспільства»; правлячі індуїстські 

націоналісти Індії критикували зарубіжні телевізійні канали супутникового 

телебачення, стверджуючи, що «їхня присутність підриває індійські традиції та 

просуває західний занепадницький стиль»; в Китаї влада закликала до обмежень 

на збільшення присутності західних телепрограм на тій підставі, що вони 

служить інструментом ідеологічного проникнення і культурного забруднення; 

навіть Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) опублікувала заяву, в 

якій висловлюється необхідність дати «єдину відповідь на феномен культурної 

глобалізації, щоб захистити і просунути заповітні азійські цінності і традиції, 

яким загрожує поширення західного медіа-контенту» [329, с.417]. 

Можна говорити про ще один політичний компонент розвитку азійської 

медіа-системи у постбіполярний період, що проявляється на рівні окремих 
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держав. Зокрема, це вагома роль ринку як домінуючого механізму, що визначає 

медійний простір: комерційні медіа створюють реальну альтернативу урядовим 

ЗМІ та підважують їхній вплив та монополію. Подібну роль виконують також 

технології супутникового телебачення та Інтернету, які уможливлюють 

транскордонне поширення інформації. На нашу думку, це може призвести до 

відчутних змін політичного та соціального характеру в низці недемократичних 

країн Азії, а відтак — змінити політичний ландшафт в регіоні, розширюючи 

платформу для різних форм регіональної співпраці. 

Провідною паназійською медійною організацією є Азійсько-Тихоокеан-

ський мовленнєвий союз (англ. Asia-Pacific Broadcasting Union, ABU). 

Створенню союзу передували низка конференцій азійських ТРК, проведення 

яких було ініційовано Японською телерадіомовною корпорацією (NHK). Попри 

те, що ці заходи не були державною ініціативою, їхнє проведення певною мірою 

відбивало тодішню ситуацію в регіоні: на Першу конференцію (липень 1957 р., 

Токіо) не були запрошені країни, підконтрольні СРСР та які входили у 

Британську співдружність; у Другій (1958 р.) та Третій (1960 р.) конференціях у 

Токіо відмовився брати участь Єгипет через участь Ізраїлю; на Четверту 

конференцію у Малайї (1962 р.) Ізраїль не був запрошений через участь 

арабських країн, натомість були запрошені Австралія та Нова Зеландія (як 

наслідок зв’язків Малайї з Британською співдружністю). Також на Четвертій 

конференції було ухвалене рішення про створення постійно діючих органів, на 

П’ятій конференції у Сеулі був схвалений статут майбутнього Союзу, і 1 липня 

1964 року Азійський мовленнєвий союз почав функціонувати, маючи 11 ТРК – 

членів [525, с.398–399]. 

На сьогоднішній день, за даними офіційного сайту, членами Азійсько-

Тихоокеанського мовленнєвого союзу є 272 ТРК з 76 країн (див. табл. Б.2). 

Зокрема, дійсними членами союзу є телерадіокомпанії більшості країн Азії та 

Австралазії (у т.ч. Азербайджан і Єгипет); асоційованими та/або афілійованими 

членами — ТРК таких країн, як США, Канада, РФ, Австралія, Нігерія, Судан, 

деяких європейських країн, у т.ч. Великої Британії, Італії, Німеччини, Франції, 
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Швейцарії тощо. В жодній формі членства не представлені Ізраїль, Ірак, 

Таджикистан та деякі інші країни. Сукупно компанії, шо входять в ABU, 

охоплюють аудиторію в 3 млрд. осіб, що дає підстави Союзу вважатися 

найбільшою асоціацією такого роду в світі. Азійсько-Тихоокеанський 

мовленнєвий союз є неприбутковою, неурядовою, неполітичною професійною 

асоціації, що має на меті сприяння розвитку мовлення в регіоні. ABU сприяє 

колективним інтересам ТРК, а також ключових гравців галузі, регіональному та 

міжнародному співробітництву в медійній галузі. Упродовж останнього 

десятиліття Союз став глобальним гравцем у використанні медій задля 

соціального розвитку та державного будівництва (див. [298]). 

Від початку одним із важливих напрямів діяльності ABU стала організація 

обміну радіо- та телепрограмами між членами. Однак, в перші роки телевізійний 

обмін не був надто успішній як через проблеми організаційного та технічного 

характеру (див. [525, с.405–406]), так і внаслідок мовних відмінностей та 

проблем віднайдення таких типів програм, які становитимуть інтерес для значної 

кількості країн-членів ABU [583, с.27]. У 1984 році за зразком мережі 

Євробачення була створена мережа Азіябачення (Asiavision), в рамках якої 

відбувається щоденний обмін телевізійними новинами на некомерційній основі. 

Слід відмітити, що до цієї мережі обміну приєднався і телеканал іномовлення 

України UATV (детальніше він розглядається у Розділі 4 даної роботи). 

Азійсько-Тихоокеанський мовленнєвий союз має консультативний статус 

при Економічній та соціальній раді ООН (в силу того, що Союз має відповідний 

статус при ФАО, див. [449, с.137]), є секторальним членом Міжнародного 

телекомунікаційного союзу. Крім того, ABU є членом всесвітньої організації 

«Світові мовленнєві союзи» (WBU). 

Переходячи до аналізу азійської регіональної медіа-системи як об’єкта та 

суб’єкта іномовлення, слід зауважити, що в її рамках є лише одна країна, яка 

здійснює міжнародне мовлення в глобальному масштабі — КНР, причому 

об’єктом її відповідних практик значною мірою є власне азійський регіон. 

Зокрема, Міжнародне радіо Китаю, яке використовує як традиційне 
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радіомовлення, так і цифрові платформи, поширює матеріали такими мовами, як 

арабська, бенгальська, в’єтнамська, іврит, індонезійська, казахська, 

камбоджійська (кхмерська), киргизька, корейська, лаоська, малайська, 

монгольська, м’янманська (бірманська), непальська, перська, пушту, тайська, 

тамільська, турецька, сингальська, уйгурська, урду, філіппінська, хінді та 

японська. Цей перелік показує, що китайське іномовлення охоплює практично 

всі основні мовні групі в азійському регіоні, а враховуючи наявність англомовної 

служби — і в регіоні Австралазії. Крім того, діють глобальні телевізійні канали 

Китайської глобальної телевізійної мережі, зокрема, англійською, арабською та 

російською мовами. Крім того, на азійський регіон здійснює мовлення 

синомовний телеканал CCTV-4 Asia. 

Якщо ж говорити про «зовнішніх» (стосовно азійської медіа-системи) 

країн, які здійснюють міжнародне мовлення, то регіон охоплений увагою 

практично всіх ключових гравців. 

Сполучені Штати Америки задіюють широкий спектр медій для 

іномовлення на азійський регіон. Мережа «Голос Америки» має широкий спектр 

мовних служб (див. табл. В.1), що дозволяє охопити більшість країн регіону. 

Привертає увагу наявність окремих служб для Курдистану, Афганістану та 

Тибету. Також з 2010 року функціонує спеціальна англомовна служба для 

азійського регіону; а з 1976 функціонує загальносвітова служба мовлення 

португальською мовою, орієнтована на португаломовні країни різних регіонів 

світу, включаючи Східний Тимор. Щодо мережі «RFE/RL», то перелік наявних 

служб мовлення (див. табл. В.2) демонструє, що у фокусі уваги знаходяться 

Афганістан, Іран та країни Центральної Азії — колишні радянські республіки. 

Крім того, в рамках системи іномовлення США функціонує Радіо «Вільна Азія», 

яке охоплює шість країн — Бірму, В’єтнам, Камбоджу, Китай, Лаос та Північну 

Корею. Як можна побачити, іномовлення США в Азії сконцентровано в країнах 

та регіонах, які становлять особливий інтерес для зовнішньої політики країни 

(Китай, Центральна Азія, Індокитай тощо), зокрема, в контексті політики 

«експорту демократії». 
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У зовнішньополітичній стратегії Великої Британії азійський регіон завжди 

займав вагоме місце, що відобразилося й у пріоритетних напрямах британського 

іномовлення. У січні 1938 року була запущена арабська служба іномовлення — 

перша неанглійською мовою, у 1939 — турецькою мовою, у 1940-х — 

бірманською, трьома діалектами китайської, індонезійською, малайською, 

перською, сингальською, тайською, тамільською, французькою (для регіону 

Південно-Східної Азії), японською мовами, мовами іврит, хінді та урду та 

деякими іншими; у 1969 році — непальською мовою. Більшість з цих служб 

(деякі — з перервами) подовжують функціонувати й донині. Ймовірно, з 

пропагандистськими цілями в контексті радянської інтервенції в Афганістані у 

1981 році започатковано мовлення мовою пушту. 

Завершення періоду Холодної війни відзначилося декількома змінами у 

стратегії британського іномовлення в Азії. Насамперед привертає увагу закриття 

у 1991 році японської та малайської служб. Натомість у 1994–1995 роках відкриті 

нові мовні служби для новопосталих країн Центральної Азії — Узбекистану, 

Киргизстану, Казахстану (остання закрита у 2005 році), а також Азербайджану 

— наразі єдина пострадянська країна кавказького регіону, для якої створена 

окрема служба (див. [604]). В рамках проголошеної «експансії» BBC World 

Service у 2017 році відкрито корейську та пенджабську служби мовлення, а також 

відновлено мовні служби для низки діалектів Індії (гуджараті, маратхі, телугу). 

Щодо телевізійного мовлення, то функціонують телеканали такими мовами, як 

арабська, перська, пенджабська. Таким чином, в рамках азійської медіа-системи 

в фокусі уваги Великої Британії лежать країни — колишні британські колонії та 

пострадянські країни. Для англомовних аудиторій Азії та АТР окремих служб 

немає, натомість здійснюється ретрансляція англомовної служби BBC World 

Service.  

Французьке іномовлення приділяло й приділяє азійському регіону 

порівняно менше уваги, що, на нашу думку, не в останню чергу пояснюється тим, 

що Французька колоніальна імперія мала відчутно менше проникнення в цій 

частині світу. Тим не менш, вже в міжвоєнний період, коли створювалися служби 
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міжнародного радіомовлення Франції, була створена служба японською мовою 

(щоправда, це обумовлювалося потребою протидії пропаганді союзників 

Німеччини [514]). Після Другої світової війни азійський регіон майже зник з 

фокусу уваги, і лише наприкінці 1980-х років Азія включається до пріоритетних 

напрямів французького іномовлення: з’являється мовлення арабською (1988 р.), 

китайською (1989 р.), перською та в’єтнамською (1991 р.) мовами. На 

сьогоднішній день серед до використовуваних RFI мов входять в’єтнамська, 

спрощена китайська, традиційна китайська, кхмерська та перська. 

Враховуючи недемократичний характер політичних режимів у низці країн 

Азії, функціонування іномовлення стикається з різного роду обмежувальними 

практиками з боку окремих урядів. Розглянемо їх на прикладі Світової служби 

Бі-Бі-Сі. За опублікованими у 2013 році матеріалами Комітету із закордонних 

справ Палати представників британського парламенту, мало місце технічне 

перешкоджання доступу: до супутникових телеканалів BBC Persian TV, BBC 

Arabic TV та BBC World News у таких країнах Азії, як Іран, Сирія, Лівія, Бахрейн 

та Йорданія; до радіомовлення — у Китаї (блокувалося мовлення китайською та 

англійською мовами) та Ірані (мовлення перською мовою); до інтернет-сайтів 

BBC World Service — у Китаї (сторінки китайською та англійською мовами) та 

Ірані (сторінки перською мовою). Крім того, мала місце заборона доступу до 

передавального обладнання з боку влади в Азербайджані та Таджикистані, а 

також перешкоджання роботі тамільської служби BBC у Шрі-Ланці (див. [418]). 

Відразу після запуску у вересні 2017 року нової корейської радіослужби 

іномовлення BBC розпочалося її глушіння у КНДР [483]. 

Висновки до Розділу 2 

1. Політичного виміру функціонування глобальної медійної світ-системи 

набуло вже в міжвоєнний період, коли на рівні Ліги Націй мало місце 

усвідомлення світовим співтовариством як нових викликів міжнародній системі, 

спричинених появою транскордонних засобів масової комунікації, так і 
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необхідності запроваджувати регулятивні норми (а отже, докладати зусилля 

задля міжнародної співпраці у цій сфері). 

Вага проблематики міжнародної комунікації та в цілому інформаційного 

виміру розвитку людства знайшло відображення як у політичному дискурсі 

Організації Об’єднаних Націй, так і в діяльності спеціалізованої агенції ООН — 

Організації Об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури. Крім того, 

інституціональний вимір глобальної медійної світ-системи проявляється також у 

появі широкого спектру недержавних міжнародних та регіональних інституцій в 

медійній сфері, які забезпечують промоцію та адвокацію інтересів медійної 

індустрії й утворюють потужне джерело впливу на світову, регіональну та 

національну політику у сфері масових комунікацій. Вагома роль цих організацій 

підкріплюється набуттям деякими з них спеціального статусу при міжурядових 

інституціях, зокрема, консультативного статусу при Економічній та соціальній 

раді ООН, статусу партнера ЮНЕСКО тощо. 

В умовах постбіполярного світу у світовому політичному дискурсі має 

місце усвідомлення, що розвиток комунікацій та ІКТ є елементом міжнародної 

безпеки, як з огляду на ключову роль доступу до інформації та знань як 

фундаменту сталого розвитку, так і з точки зору загроз, що несе у собі 

використання державними і недержавними акторами міжнародних відносин ІКТ 

та масових комунікацій у воєнних цілях, для впливу на масову свідомість, як 

засобу дестабілізації міжнародної та регіональної систем безпеки. Також має 

місце розуміння необхідності залучення недержавного сектору до вирішення 

відповідних проблем. 

2. Формування європейської медійної системи у біполярний та 

постбіполярний період значною мірою підпорядковувалося політичним задачам 

підтримки євроінтеграції. Попри культурні розбіжності, концепт «єдиної 

Європи» підтримувався і через медійну сферу, зокрема, через спроби створення 

панєвропейських ЗМІ та нормативні документи ЄС. Це дозволяє говорити про 

два виміри європейської медійної системи: медійна система ЄС, функціонування 

якої підпорядковується сформульованій спільній політиці (зокрема, 
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аудіовізуальній) Європейського Союзу, та більш масштабна панєвропейська 

система, яка також включає в свою орбіту Близький Схід та Північну Африку. 

Осердям системи є загальноєвропейська асоціація державних ТРК Європейський 

мовленнєвий союз. 

Поділ європейської медіа-системи на західноєвропейську та 

східноєвропейську (прорадянську) часів Холодної війни, підтримуваний 

створенням окремих регіональних медійних асоціацій, мереж телевізійного 

обміну, а також здійсненням інформаційно-пропагандистського впливу 

західного іномовлення на регіон ЦСЄ та СРСР, зник із розпадом соцтабору. 

Чіткий геополітичний вибір країн регіону, у т.ч. частини колишніх радянських 

республік, на користь європейської та євроатлантичної інтеграції зробив, серед 

іншого, неможливим відновлення контрольованої Росією медіа-системи (а отже, 

й відновлення поділу). Це, а також прагнення РФ відродити практику активного 

задіювання потенціалу транскордонних ЗМК задля підтримки своїх 

зовнішньополітичних інтересів спонукали її до здійснення потужного 

пропагандистського впливу через власні медії на країни світу, головно у 

західноєвропейському регіоні. Це стало серйозним викликом європейській 

медіа-системі, дієвої відповіді на який ще не сформульовано. 

3. Політичний вимір процесів появи та становлення арабської регіональної 

медійної системи пов’язаний з такими ключовими чинниками, що залишаються 

актуальними і в постбіполярний період: попри культурну єдність країн регіону, 

політичні й економічні розбіжності ставали на заваді утворенню спільного 

медійного простору; домінування та, певною мірою, упередженість західних 

медій щодо арабського світу визначили ключову задачу арабського світу у 

світовому медійному просторі — донесення «свого голосу» та формування 

адекватного іміджу арабів. Поява нових технологій, зокрема, Інтернету та 

супутників, уможливили як реальне створення регіональної медійної системи, 

що наповнюється власним продуктом, так і формування квазіглобальної медіа-

системи, орієнтованої на мусульманське населення всіх регіонів світу. Це дає 

підстави стверджувати, що лише з 1990-х років розпочалося фактичне утворення 
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арабської медіа-системи, яка не лише базується на мовній та релігійній єдності, 

але й має змогу сприяти збереженню та посиленню цієї єдності в масштабах 

всього світу. При цьому поява дедалі більшої кількості доступних арабських 

супутникових телеканалів вже зруйнувала монополію західних ЗМІ та створила 

конкурентне середовище, що сприяє плюралізму думок і, як наслідок, демокра-

тизації арабських суспільств. Крім того, супутникові телеканали дозволили 

арабському телебаченню вийти на глобальний рівень охоплення. Роль лідера 

арабської медійної намагається відігравати Саудівська Аравія, проте політична 

вмотивованість цих зусиль та популярність катарської мережі Аль-Джазіра 

створює, зокрема, підґрунтя для міждержавних конфліктів. 

4. Латиноамериканська медіа-система, поруч із європейською, є однією з 

найстаріших світі. Процеси її інституціоналізації були ініційовані самим 

медійним середовищем як протидія обмежувальній та, в деяких випадках, 

репресивній політиці керівництва окремих країн регіону та його бажанню 

використовувати потенціал мас-медій для вирішення внутрішньо- та 

зовнішньополітичних задач. У постбіполярний період процеси комерціалізації 

медійної сфери регіону, мовна спільність, а також фактична відсутність 

політичних панрегіональних інтеграційних ініціатив сформувало специфічну 

модель розвитку латиноамериканської медійної системи, а саме керовану 

комерційними інтересами систему, головними гравцями якої виступають 

мультимедійні корпорації, орієнтовані не лише на національні аудиторії, але й 

на регіон в цілому. 

5. Існування карибської регіональної медійної системи обумовлене як 

тривалими процесами політичної й економічної співпраці та інтеграції країн 

регіону, так і розумінням ролі ЗМІ як важливого драйвера цих процесів. 

Водночас доводиться констатувати, що ця система виразно репрезентує лише 

англофонну частину Карибського регіону. 

6. На даний час африканська медійна система все ще перебуває у зародко-

вому стані, якщо взагалі можна говорити про її обриси. Розвиток в африканській 

медійній сфері приватних ініціатив, які стали можливими завдяки процесам 
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лібералізації та розвитку ІКТ, як апріорі більш гнучких та адекватних реальним 

потребам, дозволить виявити актуальні напрями розвитку африканських медій 

та їхньої інтеграції в глобальний медійний простір, визначити потреби та 

перспективні вектори транснаціональної співпраці, та, в більш широкому сенсі, 

одержати відповідь на питання чи буде панафриканська медіа-система мати 

реальні обриси, функціональність та цінність для країн регіону, чи в рамках 

африканського континенту існуватимуть декілька субрегіональних та 

трансрегіональних систем. Досить вагому роль відіграють глобальні міжнародні 

організації, насамперед ЮНЕСКО, у сприянні розвитку медійної сфери країн 

регіону. 

7. Про існування інтегральної азійської медійної системи можна говорити 

лише умовно, з огляду на існування Азійсько-Тихоокеанського мовленнєвого 

союзу та ініційованих ним проектів в медійній сфері. Відсутність процесів 

політичної та економічної інтеграції (за винятком Південно-Східної Азії), 

виразна неоднорідність азійського регіону в політичному, економічному, 

культурному та мовному плані стали причиною відсутності політичної мотивації 

країн регіону до активної кооперації в медійній сфері. 

8. Вищесказане дає підстави говорити, що сьогоднішній день 

сформованими є європейська, арабська та латиноамериканська регіональні 

медійні світ-системи. Якщо розглядати їх з точки зору їхнього місця у глобальній 

медійній світ-системі, то європейську можна віднести до «центру», арабську — 

до «напівпериферії», латиноамериканську — радше до «периферії». 
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РОЗДІЛ 3 

МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ СТРАТЕГІЯХ 

ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ 

3.1. Трансформація дипломатичної діяльності під впливом ЗМК 

Дискурс щодо необхідності перегляду старих дипломатичних методів 

виник вже після завершення Першої світової війни, коли виникла потреба у 

перегляді методів реалізації взаємовідносин між державами. Дослідники 

процесів еволюції дипломатії К. Гамільтон (Велика Британія) та Р. Ленгорн 

(США) виокремили два головні питання, про які йшлося в контексті очікуваних 

в ті часи реформ процесів міждержавної взаємодії. По-перше, це була вимога, що 

дипломатія повинна бути більш відкритою для громадського контролю та 

управління; по-друге, прогнозувалося створення міжнародної організації, яка 

буде діяти як форум для мирного врегулювання суперечок і як фактор, що 

стримує ведення агресивної війни. Передбачалося, що відкрита дипломатія 

запровадить більший рівень чесності у міжнародній політиці, а нові правові 

обмеження, що спираються на «світову громадську думку» і загрозу колективних 

санкцій, будуть перешкоджати безрозсудному застосуванню сили [408, с.142]. 

Зміни у дипломатичній практиці, що відбулися в ті часи, утворили свого роду 

«вододіл» в історії дипломатії: дипломатію, що базувалася на принципах 

приватності та секретності, почали називати «старою дипломатією», тоді як нову 

парадигму більш відкритої дипломатичної діяльності почали іменувати «новою 

дипломатію» (див., наприклад, [290, с.5–6; 408, с.93–184; 306, с.192–193]). Цей 

поділ є, звісно, досить умовним, адже й дотепер значною мірою дипломатична 

практика здійснюється «у закритому режимі», але він показує зростання ролі 

громадської думки у реалізації зовнішньої політики. 

Американський науковець Г. Морґентау у свій праці «Політичні відносини 

між націями: Боротьба за владу і мир» (1948 р.) стверджував, що «Сьогодні 

дипломатія більше не виконує роль, часто ефектну і яскраву, і завжди важливу, 

що вона виконувала з кінця Тридцятирічної війни до початку Першої світової 
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війни. Занепад дипломатії настав із закінченням Першої світової війни. У 

двадцятих роках кілька видатних дипломатів ще були здатні зробити важливий 

внесок в зовнішню політику своїх країн. В десятиліття, що передувало Другій 

світовій війні, частка участі дипломатів у формуванні зовнішньої політики 

ставала все меншою, і цей занепад дипломатії як методу ведення зовнішньої 

політики став все більше й більше явним» [470, с.425]. Морґентау виокремив 

п’ять причин занепаду дипломатії, і першим та, за його словами, «найбільш 

очевидним» фактором він назвав розвиток сучасних комунікацій. Серед іншого, 

він показав, що розвиток різного роду телекомунікаційних систем перетворили 

взаємодію держав між собою на діяльність, що відбувається фактично в режимі 

реального часу. 

Але, безперечно, саме в постбіполярний період вплив ЗМК на зміни у 

дипломатичній практиці набули революційного характеру. Загалом, британська 

дослідниця сучасних проблем міжнародних відносин Р. Вікерс виокремила шість 

технологічних, економічних, політичних та соціальних змін та викликів, з якими 

зіткнулась дипломатія у XXI столітті: «По-перше, економічна, фінансова та 

інформаційна глобалізація зробили прозорими державні кордони. По-друге, це 

«інформаційна революція», розвиток та швидке поширення інформаційно-

комунікаційних технологій, таких, як комп’ютерна обробка, дигіталізація, 

Інтернет, супутники прямого мовлення та кабельні системи, що призвело до 

різкого зниження витрат та значного збільшення можливостей міжнародних 

комунікацій, а також розширення можливостей ділитися інформацією та мати 

доступ до неї. По-третє, використання цих технологій медіями, розповсюдження 

ЗМІ та попит на миттєві новини з 24-годинним новинним циклом та 

інтернаціоналізація засобів масової інформації. По-четверте, підвищення 

спроможності громадян та неурядових організацій (НУО), від 

транснаціональних груп тиску до транснаціональних терористичних організацій, 

мати доступ і використовувати ці інформаційно-комунікаційні технології, а 

також розширення можливостей для обміну інформацією з близькими по духу 

громадянами та групами. По-п’яте, поява більш критичних громадян в 
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демократичних державах, які є більш політично активними а) як особисто, так і 

б) через НУО та транснаціональні мережі підтримки чи мережі з певних питань, 

що призводить до збільшення потреби в одержанні суспільної підтримки 

політики. По-шосте, розвиток проблем (наприклад, глобальне потепління, 

міжнародна злочинність, транснаціональні терористичні мережі, біженці та 

міграція) й запровадження норм і цінностей (наприклад, демократії та прав 

людини), з якими дипломатія повинна мати справу, мають дедалі складніший і 

транснаціональний характер» [584, с.183–184]. 

Фактично, нині ми можемо спостерігати перехід від традиційної 

дипломатії, або, за визначенням американського дослідника Р. Аммона, «старої 

дипломатії» (див. [290, с.5–6]), яка розуміється як втілення на практиці 

зовнішньої політики за допомогою політичного контакту між урядами різних 

країн, до т.зв. «нової дипломатії», що більше покладається на пресу й глобальне 

телебачення. Внаслідок втручання інформаційних технологій в процес ведення 

дипломатії виникло багато нових форм дипломатії. З’явились такі терміни, як 

«медіа дипломатія», «мережева дипломатія», «віртуальна дипломатія», 

«дипломатія реального часу» тощо. Іншим напрямом трансформації 

дипломатичної діяльності стало розширення кола цільових аудиторій, з якими в 

рамках реалізації зовнішньополітичної стратегії встановлюються прямі контакти 

— до нього увійшли безпосередньо населення інших країн, громадські 

організації, освітні заклади тощо. Виникло поняття публічної дипломатії, яке, як 

прийнято вважати, увів в обіг декан Школи права й дипломатії Флетчера 

Університету Тафтса (США) Е. Гулліон. Згідно з його концепцією, «публічна 

дипломатія… має справу із впливом громадських настроїв на формування та 

реалізацію зовнішньої політики. Вона охоплює аспекти міжнародних відносин 

за межами традиційної дипломатії; культивацію урядами громадської думки в 

інших країнах; взаємодія приватних груп та інтересів в одній країні з іншою; 

висвітлення зовнішніх справ та його вплив на політику; комунікація між тими, 

чия робота пов’язана з комунікаціями — дипломатами та іноземними 

кореспондентами; процес міжкультурної комунікації» (цит. за [518, с.19]). 
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Роль публічної дипломатії також ще визначається тим, що сама 

зовнішньополітична діяльність держави стала набагато прозорішою. Те, що 

робить держава на світовій арені — як у фізичному, так і вербальному сенсі — 

завдяки системі глобальних мас-медій у режимі реальному часу стає відомим 

всьому світу. Як наслідок, задача роз’яснення своєї зовнішньої політики як своїй, 

так і зарубіжній аудиторії стає дедалі нагальнішою. Як зауважив вітчизняний 

вчений В. Ціватий, публічна дипломатія — це інструмент довгострокової дії, 

який створює сприятливий клімат для зовнішньої політики та дипломатії в 

цілому. Вона націлена на масову аудиторію і виходить з того, що громадська 

думка має можливість справляти вплив на зовнішню політику національних 

держав. Публічна дипломатія не замінює собою класичної дипломатії, а 

допомагає підготувати підґрунтя для проведення офіційних заходів на 

зовнішньополітичній арені [269]. 

Ефективна реалізація стратегії публічної дипломатії потребує, з одного 

боку, чіткого визначення пріоритетів та цільових аудиторій, а з іншого — 

створення відповідних структур, підпорядкованих зовнішньополітичному 

відомству країни (або структурних підрозділів самого зовнішньополітичного 

відомства). Першою країною, яка почала використовувати технології публічної 

дипломатії як невід’ємний елемент своєї зовнішньої політики, є Сполучені 

Штати Америки. За тривалий час практичної реалізації публічної дипломатії в 

США напрацьований потужний досвід та вибудовано ефективну організаційну 

систему реалізації політики публічної дипломатії в рамках національної 

зовнішньополітичної стратегії. 

Вивчення та аналіз еволюції інформаційного компоненту зовнішньо-

політичної стратегії Сполучених Штатів Америки є цікавим та корисним з двох 

причин. По-перше, висока привабливість «бренду» США свідчить, вочевидь, про 

достатньо високу ефективність цієї стратегії. По-друге, ця країна почала 

формувати свою зовнішньополітичну стратегію в умовах, коли необхідно було 

утвердити себе на міжнародній арені як нову сутність та сформувати потрібний 

імідж — умовах, які, з поправкою на час, є досить подібними до умов, в яких 



 185 

формувалась й досі формується зовнішньополітична стратегія України. А це дає 

підстави говорити про потенційні можливості використання українською 

державою відповідного досвіду США. 

Розуміння характеру та імперативів публічної дипломатії США у 

постбіполярний період неможливе без звернення до її історичних витоків. 

Власне, формування зовнішньополітичної інформаційної стратегії США 

розпочалось паралельно зі становленням країни як незалежної держави. Вже у 

1750-х роках до Англії був відряджений Б. Франклін — відомий політик, 

журналіст, вчений, який у 1757–1762 та у 1765–1775 роках у Лондоні 

представляв американські колонії, захищаючи та «просуваючи» ідеали 

американської революції. Він використовував різноманітні пропагандистські 

методи — книги, статті в газетах, памфлети, політичні карикатури, нерідко 

вдаючись до «сірої» (тобто анонімної) пропаганди. Враховуючи, що ця 

діяльність відбувалась у відверто ворожому інформаційному середовищі, коли 

британська преса активно поширювала направлену проти американців 

дезінформацію, тогочасна інформаційна стратегія американців може 

трактуватись як контрпропаганда. Після проголошення у 1776 році Сполученими 

Штатами незалежності Франклін як перший американський дипломат був 

направлений у Францію, де також продовжив діяльність, направлену на усунення 

хибних уявлень про США та формування серед європейської громадськості 

прихильного ставлення до нової держави. З цією метою під Парижем ним була 

створена друкарня, в якій продукувались пропагандистські листівки та брошури. 

Ще однією зовнішньополітичною задачею, яка вирішувалась Франкліним, було 

приваблення в Америку нових поселенців — у своїх публікаціях Франклін 

описував переваги своєї країни — «хороший клімат, родючі ґрунти, здорове 

повітря, вільний уряд, мудрі закони, свобода, гарні люди, привітний прийом» 

(див. [366, с. 59]). Як можна побачити, вже тоді мала місце діяльність, яку нині 

традиційно називають публічною дипломатією. 

Наступним етапом еволюції зовнішньополітичної інформаційної стратегії 

США став період Війни за незалежність США, під час якої американський уряд 
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реалізовував інформаційні кампанії, направлені на зарубіжну громадськість. 

Одним з важливих напрямів інформаційних зовнішньополітичних акцій у той 

період було формування серед британців негативного ставлення до війни з США. 

З цією метою, зокрема, у 1782 році були підготовлені фальшиві випуски 

американських газет, в яких були надруковані статті, які розповідали про те, що 

британський губернатор у Канаді платив союзникам-індіанцям за скальпи 

американців, у т.ч. жінок і дітей (див. [366, с.59]). Ця пропагандистська акція, 

також організована Б. Франкліним, мала величезний резонанс у британській 

громадській думці, і значною мірою вплинула на те, що вже в наступному 1783 

році був підписаний Паризький договір, в якому Велика Британія визнавала 

незалежність північноамериканських колоній. Також варто відзначити, що в цей 

період (ІІ половина XVIII століття) була сформульована одна із ключових ідей, 

що й досі є одним із наріжних каменів зовнішньої політики США — подання 

світу себе як «країни свободи, рівності, індивідуалізму, представницької влади 

та приватної власності» (формулювання С. Хантінгтона, цит. за [6, с.50]). 

Новий поштовх розвиткові зовнішньополітичної інформаційної стратегії 

США надала Перша Світова війна. Саме тоді, відразу після оголошення 6 квітня 

1917 року Конгресом війни Німеччині, з метою координування офіційної 

інформаційної діяльності США у війні президентом В. Вільсоном 13 квітня був 

створений Комітет з публічної інформації (Committee on Public Information, CPI) 

— перша в історії пропагандистська урядова установа США. Це ознаменувало 

початок інституціоналізації зовнішньополітичної інформаційної діяльності 

країни та засвідчило велике значення, яке приділяло пропаганді керівництво 

країні. Очолив комітет журналіст Дж. Кріл, і тому комітет також увійшов в 

історію під назвою «Комітет Кріла». Хоча головною метою створення комітету 

був вплив на громадську думку в США щодо участі країни у Першій Світовій 

війні, тим не менш комітет активно займався зарубіжною пропагандою, 

просуваючи ідеї американізму. Сам Дж. Кріл у своїх працях пізніше так описував 

мету діяльності іноземного відділу комітету: «Першорядного значення мало 

проповідування рішучості й військової моці Америки, впевненості у перемозі, 
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але також необхідним було пропагувати мотиви, цілі та ідеали Америки» [340, 

с.237]. Після завершення війни діяльність CPI було згорнуто. 

Наступна урядова установа — Офіс воєнної інформації (Office of War 

Information, OWI) — була створена під час Другої світової війни, 13 червня 1942 

року. Головною метою установи було інформування населення США про хід 

війни, а також патріотична пропаганда. Крім того, OWI здійснював зарубіжні 

інформаційні та пропагандистські кампанії, направлені на війська та населення 

противника — використовуючи радіомовлення, друковані матеріали (газети, 

журнали, листівки) тощо, здійснювався деморалізуючий вплив та, натомість, 

пропагувались американська міць, цінності та спосіб життя. Діяльність OWI 

було припинено після завершення війни, 15 вересня 1945 року, і його функції 

передані Держдепартаменту США. 

Подальше формування американської системи зовнішньополітичної 

пропаганди та публічної дипломатії пов’язане із періодом Холодної війни між 

соціалістичним табором на чолі із СРСР та «західним світом» на чолі із США. 

Основою американської пропагандистської діяльності став Закон США про 

інформаційний та освітній обмін 1948 року (US Information and Educational 

Exchange Act), також відомий як Закон Сміта-Мундта (Smith-Mundt Act). 

Зокрема, цим законом у тому ж 1948 році була утворена Дорадча комісія з питань 

інформації (Advisory Commission on Information), що замінила собою Дорадчу 

комісію з радіопрограм (Advisory Committee on Radio Programming), яка існувала 

у 1946–48 роках. У 1977 році Дорадча комісія з питань інформації була об’єднана 

з Дорадчою комісією з освітніх та культурних питань (Advisory Commission on 

Educational and Cultural Affairs) у Дорадчу комісію з питань публічної дипломатії 

(Advisory Commission on Public Diplomacy) — урядовий орган, відповідальний за 

здійснення нагляду за діяльністю уряду Сполучених Штатів, направлену на 

забезпечення розуміння, інформування та впливу на зарубіжну громадськість. 

Одним із напрямів діяльності комісії є підготовка Комплексних річних звітів про 

діяльність у сфері публічної дипломатії та міжнародного мовлення 
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(Comprehensive Annual Report on Public Diplomacy and International Broadcasting 

Activities) (див. [573]). 

Ще одним наслідком ухвалення закону Сміта-Мундта було створення в 

Сполучених Штатах 1 серпня 1953 року спеціальної урядової установи — 

Інформаційного агентства США (United States Information Agency, USIA), на яке 

покладались функції роз’яснення зовнішньої політики Сполучених Штатів 

Америки для світової громадськості та інформування про національні інтереси і 

цінності, поширенні діалогу між американцями, американськими інституціями 

та їхніми партнерами за кордоном. Зокрема, до завдань цього агентства входило: 

роз’яснювати та відстоювати американську політику у термінах, які є 

прийнятними та значимими в іноземних культурах; надання інформації про 

офіційну політику Сполучених Штатів, а також про людей, цінності та установи, 

які впливають на цю політику; доводити вигоди від міжнародних зобов’язань до 

американських громадян і установ, допомагаючи їм будувати міцні довготривалі 

відносини з їхніми колегами за кордоном; давати поради Президентові та 

урядовцям, що визначають політику, щодо напрямів, коли позиція іноземної 

громадськості матиме прямий вплив на ефективність політики США [473, с.10]. 

Основною змістовною складовою Холодної війни було інформаційно-

пропагандистське протиборство між СРСР та США. Відповідно, 

пропагандистський вплив на Радянський Союз і країни Центральної та Східної 

Європи, а також використання для цього технічних можливостей радіомовлення, 

займали важливе місце в тогочасній американській зовнішньополітичній 

стратегії. Активно використовувались створена ще в часи Другої світової війни 

радіослужба «Голос Америки» та створені вже в повоєнний час радіослужби 

«Радіо Вільна Європа» та «Радіо Свобода». Як зазначалось в одній з тогочасних 

доповідей Конгресу США, «Радіомовлення є найбільш цінним засобом 

заохочення зовнішньої політики… Радіомовлення є єдиним способом повалення 

соціалізму» (цит. за [505, с.55]). В зв’язку цим можна говорити про нові якісні 

зміни у зовнішньополітичній інформаційні стратегії США: якщо ще у 1920-х 

роках згадуваний Дж. Кріл скаржився, що великою проблемою для Америки є 
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те, що вона не володіє телеграфними системами, не впливає на асоціації ЗМІ 

тощо, і, відповідно, є залежною від зарубіжних прес-агенцій (див. [340, с.238]), 

то на цьому етапі Сполучені Штати зробили ставку на створення мережі власних 

пропагандистських ЗМІ, вдаючись у т.ч. й до методів «сірої» пропаганди 

(тривалий час «Радіо Вільна Європа» та «Радіо Свобода» представлялись як 

приватна американська пропагандистська мережа). 

Необхідно відмітити, що у 1972 році закон Сміта-Мундта був доповнений 

забороною на поширення на території Сполучених Штатів будь-якої інформації 

про країну, її народ та політику, підготовленої для розповсюдження за кордоном. 

Таким чином, громадяни США буди позбавлені можливості ознайомлюватись зі 

змістом пропагандистських матеріалів, які поширювались урядовими 

структурами та ЗМІ за кордоном. 

Подальший етап трансформації зовнішньополітичної інформаційної 

стратегії США відбувся у 1990-х — початку 2000-х років роках і пов’язаний з 

новими реаліями як міжнародних відносин, так і глобальної медійної світ-

системи. Серед головних викликів можна виділити такі: завершення Холодної 

війни зробило непотрібним ведення пропаганди та контрпропаганди на країни 

Європи та колишнього СРСР, а отже — непотрібними і створені для цих цілей 

урядові та медійні структури; формування де факто монополярної системи 

міжнародних відносин радикально змінило цілі та ключові напрями зовнішньої 

політики США, а отже — виникла потреба в їх інформаційному забезпеченні; 

розвиток глобальних телевізійних мереж та Інтернету зробили неможливим 

приховування від американського народу змісту та характеру міжнародної 

пропагандистської діяльності (положення закону Сміта-Мундта великою мірою 

втратили сенс і стали неадекватними новим реаліям) та змусили остаточно 

відмовитись від відверто пропагандистської діяльності на користь більш гнучких 

стратегій комунікації із закордонними аудиторіями. Одним із наслідків адаптації 

зовнішньополітичної інформаційної стратегії США до нових умов стала 

ліквідація 1 жовтня 1999 року Інформаційного агентства США й передача його 

функцій безпосередньо зовнішньополітичному відомству країни. Зокрема, була 
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утворена посада заступника державного секретаря з питань публічної дипломатії 

та зв’язків з громадськістю. 

На сьогоднішній день в структурі Державного департаменту США функ-

ціонують декілька структурних підрозділів, підзвітних заступнику державного 

секретаря з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю. В контексті 

аналізу медійного виміру публічної дипломатії нас цікавитимуть такі з них, як 

Бюро міжнародних інформаційних програм, Бюро зв’язків з громадськістю, 

Центр глобальної участі. 

Бюро міжнародних інформаційних програм (Bureau of International 

Information Programs) має на меті донесення пріоритетів зовнішньої політики 

США безпосередньо до представників іноземної громадськості. Для виконання 

цієї місії Бюро використовує технології цифрової комунікації для охоплення за 

допомогою різних платформ — від традиційних форм комунікації до новітніх 

медіа-каналів. Бюро реалізує стратегічний, заснований на даних підхід до 

розробки продуктів мультимедіа, цифрових комунікацій та управління 

зарубіжною мережею інформаційних центрів American Spaces. Незалежно від 

того, відбуваються обговорення особисто чи у віртуальних просторах, головне 

завдання Бюро полягає в тому, щоб зв’язати людей з політикою через діалог, що 

створює зв’язок та розуміння. На додаток до поточних програм, Бюро 

започатковує спеціальні комунікаційні кампанії, що відповідають новим 

проблемам (див. [316]). 

Серед ключових проектів Бюро міжнародних інформаційних програм є 

цифрова платформа ShareAmerica, створена «для обміну вражаючими історіями 

та зображеннями, які ініціюють обговорення та дебати щодо важливих тем, 

таких, як демократія, свобода слова, інновації, підприємництво, освіта та роль 

громадянського суспільства» [524]. Вочевидь, за допомогою цього 

багатомовного веб-сайту (існують версії англійською, арабською, 

індонезійською, іспанською, китайською, португальською, російською мовами, 

а також мовами фарсі та урду) в контексті зовнішньополітичної стратегії 

реалізується іміджева функція, а саме позиціонування США як повідного 
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світового актора, здатного бути флагманом у вирішенні сучасних проблем та 

бути взірцем за вказаними напрямами для інших. 

Функціонування інформаційних центрів American Spaces скеровано 

насамперед на входження в контакт із зарубіжними аудиторіями. Медійна 

складова в їхній діяльності присутня, насамперед, у тому, що цільовими 

аудиторіями можуть виступати журналісти (приміром, в таких країнах, як 

Україна та Китай, американські центри протидіють дезінформаційним 

кампаніям за допомогою воркшопів з медіа-грамотності, які демонструють 

журналістам, студентам та іншим представникам громадськості, як розпізнати та 

боротися з недостовірними новинами [596]). 

За взаємодію із засобами масової інформації відповідає Бюро зв’язків з 

громадськістю (Bureau of Public Affairs). Воно залучає вітчизняні та міжнародні 

ЗМІ до своєчасного та точного поширення інформації задля сприяння зовнішній 

політиці та інтересам національної безпеки США, а також розширенню 

розуміння американських цінностей. Виконуючи свою місію, Бюро 

використовує широкий спектр медіа-платформ, забезпечує історичну 

перспективу та зв’язок із зарубіжною громадськістю. Свої задачі Бюро виконує 

за допомогою широкого спектру заходів, який за міжнародним медійним 

напрямом діяльності включає в себе: планування стратегічних і тактичних 

комунікацій, спрямованих на просування зовнішньополітичних інтересів США; 

проведення прес-брифінгів для вітчизняних та іноземних ЗМІ; управління веб-

сайтом Державного департаменту та підготовка веб-сторінок із сучасною 

інформацією про зовнішню політику США; використання соціальних мереж та 

інших сучасних технологій для залучення громадськості; контроль за шістьма 

міжнародними регіональними медіа-центрами Державного департаменту США, 

які слугують зарубіжними платформами для залучення іноземної аудиторії через 

Інтернет, а також ефірні й друковані ЗМІ; надання відповідей на запитання 

громадськості про поточні питання зовнішньої політики телефоном, 

електронною поштою, листом або через соціальні мережі; виробництво та 

координування аудіовізуальних продуктів та послуг в США та за кордоном для 
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громадськості, преси, Державного департаменту; підготовка історичних 

досліджень з питань дипломатії та зовнішньої політики США (див. [317]). 

В структурі Бюро зв’язків з громадськістю функціонує декілька служб, які 

опікуються окремими напрямами діяльності. Зокрема, це Управління контактів з 

міжнародними ЗМІ (Office of International Media Engagement), завданням 

діяльності якого є забезпечення точного висвітлення зовнішньополітичних 

пріоритетів США у великих міжнародних ЗМІ. Управління контролює шість 

регіональних медіа-центрів Державного департаменту, які виконують роль 

зарубіжних платформ для залучення іноземної аудиторії через ефірні, друковані 

та онлайнові засоби масової інформації. Управління забезпечує, що медійні 

можливості Державного департаменту, включаючи медіа-центри, є 

інтегрованими у міжвідомчу систему планування і реалізації зв’язків з 

громадськістю та пресою. На даний час функціонують шість регіональних медіа-

центрів: для взаємодії зі ЗМІ європейського регіону, арабського регіону, 

африканського регіону, азійського регіону, американського регіону, а також 

окремий центр у Лондоні, створений задля використання переваг цього міста як 

глобального медійного центру (див. [428]). Також у структурі Бюро зв’язків з 

громадськістю функціонує Управління цифрових контактів (Office of Digital 

Engagement), завданням якого розширення осягнення інформацією щодо 

зовнішньої політики США через нові медії та веб-технології. Зокрема, 

Управління підтримує офіційний блог DipNote, присутність Держдепартаменту 

на таких медіа-платформах, як Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Instagram, 

Tumblr та Google+ (див. [318]). Крім того, функціонує Управління зі зв’язків з 

пресою (Office of Press Relations), який в контексті традиційних для такого 

органу функцій забезпечує підтримку президента та державного секретаря, 

роз’яснюючи зовнішню політику Сполучених Штатів та позиції Державного 

департаменту вітчизняним та іноземним журналістам (див. [319]). 

Щодо управління іномовленням США, то воно зазнавало численних 

трансформацій, що відображають зміни у баченні ролі іномовлення як 

компонента політики публічної дипломатії країни. Так, служба «Голос 
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Америки», започаткована у 1942 році, була підпорядкована згаданому вище 

Офісу воєнної інформації. Після його ліквідації управління службою перейшло 

безпосередньо до Державного департаменту. У період свого існування (1951–

1999 роки) агентство USIA здійснювало управління офіційним іномовленням 

США. 

У 1994 році Закон про міжнародне мовлення (International Broadcasting 

Act) об’єднав усі невійськові державні служби іномовлення під орудою Ради 

керуючих мовленням (Broadcasting Board of Governors, BBG) і створив Бюро 

міжнародного мовлення (International Broadcasting Bureau, IBB). 1 жовтня 1999 р. 

BBG стало незалежним, автономним органом, підзвітним урядові і відпові-

дальним за недержавне міжнародне мовлення. Це стало результатом Закону про 

реформування та реструктурування зовнішніх зносин (Foreign Affairs Reform and 

Restructuring Act) 1988 року [506, с.138]. В рамках широкомасштабної 

модернізації 22 серпня 2018 року BBG змінила назву на Агентство США з 

глобальних медіа (United States Agency for Global Media). 

Ці зміни, що відбулися у постбіполярний період, можна трактувати як 

бажання позиціонувати систему іномовлення (включає декілька ЗМІ, детальніше 

вона охарактеризована у підрозділі 3.3) як незалежну медійну мережу, а не як 

пропагандистський рупор Державного департаменту. Але не викликає сумнівів, 

що фінансоване урядом міжнародне мовлення так чи інакше підпорядковане 

зовнішньополітичним інтересам США. 

Отже, як можна побачити, використання потенціалу засобів масової 

комунікації, зокрема Інтернету, займає вагоме місце у публічній дипломатії 

США. Системність та тривала практика інституціоналізації цієї діяльності дає 

підстави для використання її для побудови ідеальної моделі системи реалізації 

медійного компонента політики публічної дипломатії. В основу моделі заклада-

тиметься ідея створення окремого підрозділу, відповідального за публічну 

дипломатію; розглядатиметься лише проактивна діяльність із використання 

потенціалу ЗМК (відповідно, за рамками розгляду залишиться така пов’язані з 

мас-медіями види діяльності, як моніторинг і т.п.); в модель не включатимуться 



 194 

дорадчі, планувальні і т.п. підрозділи, з огляду на їхній допоміжний характер та 

не принциповість їхньої присутності в модельованій системі. 

Моделювання системи: 

Завдання або призначення системи. Дана система призначена для: 

роз’яснення основ зовнішньої політики та пропаганди її правильності для 

населення своєї країни; формування світової думки у напрямі потрібного 

сприйняття зовнішньої політики; створення позитивного іміджу держави у 

міжнародних інформаційних потоках; використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, зокрема, мережі Інтернет, для сприяння реалізації 

зовнішньополітичних інтересів. 

Місце в системи більшого масштабу. В залежності від цілей аналізу дана 

система може розглядатись як підсистема таких систем, як «Державне 

управління», «Зовнішньополітична діяльність», «Реалізація практики публічної 

дипломатії». В цих надсистемах досліджувана система виконує роль одного з 

ключових механізмів підтримки реалізації стратегії публічної дипломатії. 

Цілі системи. Цілями існування даної системи в узагальненому виді є 

ефективне використання потенціалу ЗМК для реалізації стратегії публічної 

дипломатії. 

Функції системи. Базовими функціями даної системи є: оцінювання 

поточного стану та аналіз проблем; вивчення запитів міжнародної спільноти 

(урядів, недержавних організацій, бізнесової громади, мас-медій) та її очікувань 

(дружня політика, демократичний устрій, сприятливий інвестиційний клімат, 

симпатії пересічних громадян тощо), а також гармонійне поєднання цих запитів 

і очікувань із власними цілями (дружні відносини, політична, економічна, 

військова та інша підтримка, інвестування тощо); розробка плану дій та його 

імплементація; здобуття необхідного ефекту серед міжнародної спільноти. 

Прикладними функціями даної системи є: 1) збільшення поінформованості 

зарубіжних аудиторій щодо зовнішньої політики держави; 2) покращення 

міжнародного іміджу держави; 3) зростання прихильного ставлення зарубіжної 

аудиторії; 4) забезпечення оперативної взаємодії з цільовими аудиторіями. 
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Рис. 3.1. Система реалізації медійного компонента  

політики публічної дипломатії  

(джерело: розроблено автором) 

Властивості системи. Система володіє яскраво вираженими 

властивостями цілісності (кожен елемент системи робить внесок у реалізацію 

цілей системи), функціональності (прояв функцій при взаємодії із зовнішнім 

середовищем), структурності (певний набір та розташування елементів та 

зв’язків між ними) та інформаційності (для реалізації функціональних 

властивостей системи необхідна інформаційна взаємодія між елементами). Крім 

того, системі притаманна емерджентність — незвідність властивостей системи 

до властивостей елементів, з яких вона складається. До інтегральних 

властивостей системи (властивостей, характерних для системи в цілому і якими 

не володіє жоден з її елементів) можна віднести такі, як «розробка стратегії 

використання ЗМК як компонента публічної дипломатії» та «координація зусиль 

з використання ЗМК як компонента реалізації політики публічної дипломатії». 

Перелічені інтегральні властивості є унікальними для системи, оскільки кожен з 
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описаних нижче елементів даної системи в силу своїх функцій та сфери 

компетенції не може володіти ними комплексно. 

Для проведення аналізу нами буда побудована система реалізації політики 

публічної дипломатії (див. рис. 3.1). 

Елементами досліджуваної системи є такі: зовнішньополітичне відомство 

держави; департамент публічної дипломатії; бюро міжнародної інформації; 

бюро зв’язків з громадськістю та пресою; електронні канали інформування та 

комунікації; інформаційні центри; орган, який керує іномовленням; ЗМІ, що 

здійснюють іномовлення. 

Крім того, у структурі системи показаний такий найбільш суттєвий для 

функціонування досліджуваної системи комплексний елемент зовнішнього 

середовища як ЗМІ (національні та зарубіжні). 

Аналізуючи кожен елемент досліджуваної системи порізно, можна 

виокремити такі їхні самостійні ролі та функції: 

– Зовнішньополітичне відомство. Є державним органом виконавчої влади, 

який реалізує та координує зовнішню політику держави. Цей елемент фактично 

керує та координує (прямо чи опосередковано) діяльність всіх інших елементів 

системи. Відповідно, він є ключовим елементом системи, оскільки саме на 

зовнішньополітичне відомство покладаються функції формування та реалізації 

зовнішньої політики держави, а також її інформаційного забезпечення. 

– Департамент публічної дипломатії. Є структурним підрозділом 

зовнішньополітичного відомства, який розробляє, координує та реалізує через 

Бюро міжнародної інформації та Бюро зв’язків з громадськістю та пресою 

стратегію публічної дипломатії. Цей елемент в свою чергу може розглядатись як 

підсистема системи «Зовнішньополітичне відомство». 

– Бюро міжнародної інформації. Призначенням цього елементу є розробка 

програм та стратегій проведення іміджевих кампаній, зокрема, просування 

культури, здобутків країни у різни сферах, її пам’яток (історичних, природних) 

тощо. Цей елемент в свою чергу може розглядатись як підсистема системи 

«Зовнішньополітичне відомство». 
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– Бюро зв’язків з громадськістю та пресою. Призначенням цього елементу 

є взаємодія із національними та зарубіжними ЗМІ, встановлення та підтримка 

контактів із цільовими групами громадськості, управління комплексом 

електронних каналів інформування та комунікації. Цей елемент в свою чергу 

може розглядатись як підсистема системи «Зовнішньополітичне відомство». 

– Електронні канали інформування та комунікації. Являють собою 

комплекс веб-сайтів зовнішньополітичного відомства, дипломатичних місій, 

іміджевих та тематичних веб-порталів, а також сторінок зовнішньополітичного 

відомства, дипломатичних місій, спеціальних сторінок у соціальних медіях, 

зокрема, соціальних мережах. Призначенням цього елементу системи є 

оперативне донесення текстової, аудіо та відео інформації до цільових аудиторій, 

слугувати каналом інформаційної присутності у глобальному та зарубіжних 

національних медіа-просторах. 

– Інформаційні центри. Являють собою створені за кордоном при 

дипломатичних місіях, консульствах, навчальних закладах тощо, а також окремо 

різного масштабу структури. Призначенням цього елементу системи є надання 

зацікавленім зарубіжним аудиторіям (місцевим ЗМІ, громадським організаціям, 

окремим громадянам тощо) інформації, яка належним чином представляє 

пріоритетні цілі зовнішньої політики держави, інформує про суспільство, 

культурні, наукові, спортивні тощо досягнення, туристичні атракції і т.п., а також 

проведення з цією метою певних заходів (інформаційних ярмарків, презентацій, 

прес-конференцій, круглих столів тощо). 

– Орган, який керує іномовленням. Є окремим органом в системі 

виконавчої влади. Призначенням цього елементу системи є організаційне 

забезпечення та формування пріоритетів роботи ЗМІ, що здійснюють 

іномовлення, при дотриманні необхідного балансу між зовнішньополітичними 

інтересами та дотриманням загальноприйнятих медійних стандартів 

(об’єктивність, неупередженість тощо). Крім того, виокремлення такого органу 

дозволяє робити менш явною роль іномовлення як інструмента підтримки 

зовнішньополітичних інтересів держави. 
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– ЗМІ, що здійснюють іномовлення. Їхнім призначенням є трансляція 

світовій громадськості та окремим цільовим національним аудиторіям за 

допомогою каналів масової комунікації інформаційних повідомлень в рамках 

реалізації стратегічних напрямів публічної дипломатії. 

Власні цілі елементів системи. Аналізуючи кожен елемент досліджуваної 

системи порізно, можна виокремити такі їхні власні самостійні цілі: 

– Зовнішньополітичне відомство. Його основними цілями є реалізація 

зовнішньої політики держави, захист інтересів держави та її громадян за 

кордоном, ефективне управління своїми структурними підрозділами (у т.ч. й 

Департаментом публічної дипломатії). 

– Департамент публічної дипломатії. Його основними цілями є підсилення 

традиційної дипломатії за допомогою встановлення прямих зв’язків з іноземною 

громадськістю, а також управління та координація роботи структурних 

підрозділів (Бюро міжнародної інформації та Бюро зв’язків з громадськістю та 

пресою). 

– Бюро міжнародної інформації. Його основними власними цілями є 

розробка іміджевих кампаній і матеріалів, та координація використання ресурсів 

і можливостей закордонних інформаційних центрів. 

– Бюро зв’язків з громадськістю та пресою. Його основною власною ціллю 

є координація взаємодії з національними та зарубіжними засобів масової 

інформації з метою належного висвітлення поточних зовнішньополітичних акцій 

та сприяння реалізації зовнішньої політики в цілому, а також управління 

комплексом електронних каналів інформування та комунікації. 

– Електронні канали інформування та комунікації. Цей елемент не має 

самостійних цілей — вони визначаються Бюро зв’язків з громадськістю та 

пресою та Департаментом публічної дипломатії в цілому. 

– Інформаційні центри. Цей елемент не має самостійних цілей — вони 

визначаються Бюро міжнародної інформації та Департаментом публічної 

дипломатії в цілому. 
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– Орган, який керує іномовленням. Власною ціллю є забезпечення 

дотримання ЗМІ, що здійснюють іномовлення, визначених урядом імперативів 

діяльності. 

– ЗМІ, що здійснюють іномовлення. Цей елемент не має самостійних цілей 

— вони визначаються органом, який керує іномовленням та урядом (за участі 

зовнішньополітичного відомства). 

Таким чином, основна ціль Департаменту публічної дипломатії в цілому 

збігається з ключовою метою досліджуваної системи в цілому. Крім того, час-

тина елементів (Електронні канали інформування та комунікації; Інформаційні 

центри; ЗМІ, що здійснюють іномовлення) не мають власних самостійних цілей. 

Власні цілі кожного елемента досліджуваної системи узгоджені з цілями 

всієї системи в цілому. Протиріч у цілях елементів системи не виявлено. 

Властивості елементів системи. Аналізуючи кожен елемент 

досліджуваної системи порізно, можна виокремити такі їхні специфічні 

властивості: 

– Зовнішньополітичне відомство. Має властивість гомеостатичності 

(здатність певний час функціонувати без втрати ефективності). Одночасно 

мають місце властивості статичної визначеності (призначення елементу є 

незмінним) і динамічно змінної функціональності (конкретні цілі у зовнішній 

політиці можуть змінюватися, що може викликати зміни поточних задач і навіть 

структури елемента). В рамках виконання своїх задач елемент є достатньо 

автономним. 

– Департамент публічної дипломатії. Є структурним підрозділом 

зовнішньополітичного відомства, і в силу цього не є самостійним елементом. 

Особливістю його є те, що він одночасно є елементом досліджуваної системи, 

елементом надсистеми «Зовнішньополітичне відомство», яка також є елементом 

досліджуваної системи, і надсистемою для елементів «Бюро міжнародної 

інформації» та «Бюро зв’язків з громадськістю та пресою». Таким чином, цей 

елемент є комплексним. Як і зовнішньополітичне відомство в цілому, цьому 

елементу одночасно притаманні властивості статичної визначеності (його 
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призначення є незмінним) і динамічно змінної функціональності та адаптивності 

(конкретні цілі у практиці публічної дипломатії можуть змінюватися, що може 

викликати зміни поточних задач, функцій і навіть структури). Крім того, 

характерною властивістю елемента є орієнтованість на вплив на зовнішнє 

середовище системи. 

– Бюро міжнародної інформації. Є складовою частиною елемента 

«Департамент публічної дипломатії», а отже, не є самостійним елементом. 

Основною властивістю є адаптивність як здатність змінюватися під поточні 

визначені задачі. 

– Бюро зв’язків з громадськістю та пресою. Є складовою частиною 

елемента «Департамент публічної дипломатії», а отже, не є самостійним 

елементом. Основною властивістю є адаптивність. 

– Електронні канали інформування та комунікації. Не є самостійним 

елементом. Має властивість комплексності (він є сукупністю веб-сайтів різного 

призначення, сторінок у соціальних медіях) та адаптивності (наповнення сайтів 

та сторінок, мовні версії тощо можуть змінюватись відповідно як до змін у 

стратегічних цілях, так і поточних потреб). 

– Інформаційні центри. Не є самостійним елементом. Має властивість 

комплексності (він є сукупністю певної кількості інформаційних центрів) та 

адаптивності (кількість та масштаб діяльності конкретних центрів, пріоритети 

діяльності можуть змінюватися). 

– Орган, який керує іномовленням. Як окремий орган виконавчої влади 

має властивість гомеостатичності.  

– ЗМІ, що здійснюють іномовлення. Не є самостійним елементом. Має 

властивість комплексності (він є сукупністю засобів масової інформації), 

адаптивності (зміст трансльованих повідомлень може змінюватись відповідно до 

поточних задач підтримки зовнішньої політики) та орієнтованість на вплив на 

зовнішнє середовище системи. 

Потреба в кожні із зазначених властивостей є необхідною для виконанням 

функцій системи, якими вони, власне, і визначаються. Відповідно, модифікація 
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цих властивостей (у т.ч. поява нових) залежатиме від змін у самій досліджуваній 

системі. 

Схема функціонування елементів. Загальна схема функціонування дослід-

жуваної системи та її елементів може бути представлена у вигляді такої схеми: 

1 етап — визначення пріоритетних цілей та концептуальних засад вико-

ристання ЗМК в контексті пріоритетів політики публічної дипломатії держави. 

На цьому етапі центральні органи влади (глава держави, уряд, парламент) 

в рамках своєї компетенції та повноважень розробляють та затверджують 

програмні документи в цій сфері, а також забезпечують фінансування практичної 

реалізації даної політики. Ці програмні документи є основою для діяльності 

ключового елемента досліджуваної системи — «Зовнішньополітичне 

відомство», та елемента «Орган, який керує іномовленням», а самі вони можуть 

розглядатись як інформація, по подається на вхід системи. Далі зовнішньо-

політичне відомство держави розробляє відповідні інструкції й програми для 

департаменту публічної дипломатії та його структурних частин — «Бюро 

міжнародної інформації» та «Бюро зв’язків з громадськістю та пресою», а орган, 

який керує іномовленням, визначає пріоритети змісту міжнародного мовлення. 

2 етап — використання ЗМК при реалізації політики публічної дипломатії. 

На цьому етапі елемент «Департамент публічної дипломатії» організовує 

практичну роботу елементів «Бюро міжнародної інформації» та «Бюро зв’язків з 

громадськістю та пресою», які, в свою чергу, реалізують на практиці політику 

публічної дипломатії як через елементи досліджуваної системи — «Електронні 

канали інформування та комунікації» та «Інформаційні центри», так і через 

елементи зовнішнього середовища — «Національні та зарубіжні засоби масової 

інформації». Також на цьому етапі «Орган, який керує іномовленням» 

організовує роботу елемента «ЗМІ, що здійснюють іномовлення». 

3 етап — оцінювання ефективності використання ЗМК при реалізації 

політики публічної дипломатії. На цьому етапі елемент «Департамент публічної 

дипломатії» на підставі зворотного зв’язку від елементів «Бюро міжнародної 

інформації» та «Бюро зв’язків з громадськістю та пресою» (у формі різного роду 
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звітів) аналізує ефективність їхньої діяльності, та подає відповідні звіти елементу 

«Зовнішньополітичне відомство». Крім того, елемент «Зовнішньополітичне 

відомство», а також елементи надсистеми «Державне управління» (керівництво 

держави) можуть самостійно контролювати та оцінювати ефективність 

діяльності всієї досліджуваної системи в цілому. 

Зв’язки між елементами системи. Аналізуючи кожен елемент модельо-

ваної системи, ми визначили такі зв’язки між ними: 

– Зовнішньополітичне відомство. Як державний орган виконавчої влади 

цей елемент зв’язаний з елементами надсистеми «Державне управління» і 

управляється її керівними елементами (керівництвом держави). Елемент 

«Департамент публічної дипломатії» є його складовою частиною. 

– Департамент публічної дипломатії. Є структурним елементом 

надсистеми «Зовнішньополітичне відомства» та надсистемою для елементів 

«Бюро міжнародної інформації» та «Бюро зв’язків з громадськістю та пресою». 

Це визначає, що зв’язки між зазначеними елементами є внутрішньосистемними. 

Через зв’язок типу «постачання інформації» впливає на елемент «ЗМІ, що 

здійснюють іномовлення». Крім того, цей елемент має зв’язки типу «постачання 

інформації» з таким елементом зовнішнього середовища як «Національні та 

зарубіжні ЗМІ». 

– Бюро міжнародної інформації. Є складовою частиною елемента «Депар-

тамент публічної дипломатії», з яким зв’язаний внутрішньосистемними 

зв’язками. Крім того, цей елемент має зв’язки типу «управління» та «постачання 

інформації» з елементом «Інформаційні центри». 

– Бюро зв’язків з громадськістю та пресою. Є складовою частиною 

елемента «Департамент публічної дипломатії», з яким зв’язаний внутрішньо-

системними зв’язками. Крім того, цей елемент має зв’язки типу «управління» та 

«постачання інформації» з елементом «Електронні канали інформування та 

комунікації». 

– Електронні канали інформування та комунікації. Цей елемент 

управляється елементом «Бюро зв’язків з громадськістю та пресою». Крім того, 
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він має зв’язок типу «постачання інформації» з елементом зовнішнього 

середовища «Національні та зарубіжні ЗМІ». 

– Інформаційні центри Бюро міжнародної інформації. Цей елемент 

управляється елементом «Бюро міжнародної інформації». 

– Орган, який керує іномовленням. Як окремий орган виконавчої влади 

цей елемент зв’язаний з елементами надсистеми «Державне управління» і 

управляється її керівними елементами (керівництвом держави). Зв’язаний 

зв’язком управління з елементом «ЗМІ, що здійснюють іномовлення». 

– ЗМІ, що здійснюють іномовлення. Цей елемент управляється елементом 

«Орган, який керує іномовленням». Крім того, опосередкований вплив на нього 

через зв’язок типу «постачання інформації» може здійснювати елемент 

«Департамент публічної дипломатії». 

Характеристика оточуючого середовища. Для досліджуваної системи 

можна говорити про два типи оточуючого середовища. Перше — це середовище 

всередині країни, до якого відносяться керівництво та органи влади держави, а 

також населення країни. Друге — це середовище зовні країни, до якого перш за 

все відноситься світова громадськість. 

Взаємодія оточуючого середовища із системою. Якщо говорити про 

середовище всередині країни, то необхідно зазначити два аспекти цієї взаємодії. 

По-перше, досліджувана система певною мірою забезпечує або підвищує 

ефективність функціонування інших органів державної влади (приміром, 

успішна зовнішньополітична інформаційна кампанія може сприяти успішній 

реалізації зовнішньоекономічних інтересів держави). По-друге, досліджувана 

система, як і будь-який інший елемент системи «Державне управління», існує й 

функціонує за рахунок платників податків (населення країни), які, вочевидь, 

зацікавлені в її ефективній діяльності та з цією метою прагнутимуть в той чи 

інший спосіб (перш за все через демократичні інституції) поставити її під 

контроль громадськості. 

Щодо середовища зовні країни, то необхідно враховувати особливості 

аудиторії, на яку будуть спрямовані повідомлення публічної дипломатії. Серед 
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цільових аудиторій при реалізації державної політики публічної дипломатії 

необхідно виділити такі: політичне керівництво іноземних держав, дипломати, 

бізнесові кола (наявні та потенційні інвестори, компанії, з якими підтримуються 

комерційні зв’язки тощо), громадські організації, міжнародні організації, 

населення (в першу чергу тих країн, громадська думка в яких є важливою з 

огляду на зовнішньополітичні інтереси держави), окремі групи громадськості, 

важливі як об’єкт публічної дипломатії. 

Чим система виділяється на фоні оточуючого середовища. Якщо 

говорити про середовище всередині країни, то досліджувана система має бути 

вбудована у діючу систему інформаційного забезпечення керівництва держави, 

а також в національну систему масової інформації. Щодо середовища зовні 

країни, то, з огляду на генеральні цілі існування системи, найбільш важливою 

характеристикою системи є довіра до неї з боку іноземних (насамперед цільових) 

аудиторій, адже її відсутність фактично означає неможливість чи значне 

утруднення реалізації функцій системи та необхідність докладання серйозних 

зусиль для встановлення чи відновлення довіри. Крім того, варто відзначити, що 

досліджувана система активно зв’язана із окремими елементами зовнішнього 

середовища (див. рис. 3.1). 

Пошук розв’язків. Для пошуку розв’язку був обраний метод «дерева 

цілей». З математичної точки зору, дерево цілей являє собою зв’язний граф, 

вершини якого інтерпретуються як цілі, а ребра (дуги) як зв’язки між цілями. 

Формується таке «дерево» шляхом поділу загальної цілі на підцілі, а їх, у 

свою чергу, — на більш детальні складові, які називають підцілями нижчих 

рівнів або, починаючи з деякого рівня, — функціями [228, с.150–151]. Як 

наслідок, отримується повна та відносно стійка структура цілей, проблем, 

напрямів, яка упродовж деякого періоду часу мало змінюється при неминучих 

змінах, що відбуваються в будь-якій динамічній системі. Таким чином, змістовно 

дерево цілей дозволяє пов’язувати цілі вищого рівня з конкретними засобами 

їхнього досягнення на нижчому рівні через низку проміжних ланок. 
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Для аналізу досліджуваної системи нами було побудовано таке дерево 

цілей (див. рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Дерево цілей 

(джерело: розроблено автором) 

Основна ціль досліджуваної системи — ефективне використання потен-

ціалу ЗМК для реалізації стратегії публічної дипломатії — нами була розкладена 

на такі підцілі: 1) формування позитивного іміджу держави; 2) роз’яснення 

зовнішньої політики; 3) встановлення прямих зв’язків з цільовими аудиторіями. 

Підціль «формування позитивного іміджу держави» має такі підцілі нижчого 

рівня, як «використання іномовлення задля формування й підтримки 

міжнародного іміджу країни» та «створення спеціальних іміджевих веб-

ресурсів». Підціль «роз’яснення зовнішньої політики» має такі підцілі нижчого 
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рівня, як «використання іномовлення задля підвищення обізнаності та розуміння 

зарубіжних аудиторій щодо загальних засад та поточних цілей зовнішньої 

політики», «поширення позиційних матеріалів у засобах масової інформації», 

«використання веб-сайтів зовнішньополітичного відомства та дипломатичних 

представництв», «створення спеціальних веб-ресурсів, присвячених окремим 

питанням, що є пріоритетами зовнішньополітичної діяльності», «використання 

соціальних медій для оперативного інформування». Підціль «встановлення 

прямих зв’язків з цільовими аудиторіями» має такі підцілі нижчого рівня, як 

«створення спеціальних веб-ресурсів, призначених для обговорення певних 

питань, що становлять обопільний інтерес», та «використання соціальних медій 

для підтримки контактів з цільовими аудиторіями». Як можна побачити, декілька 

підцілей є подібними: «використання іномовлення», «створення спеціальних 

веб-ресурсів», «використання соціальних медій». 

Перелічені підцілі нижчого рівня в свою чергу реалізують описані вище 

цілі-функції системи. Як видно з наведеного дерева цілей, найбільшою мірою 

забезпечується реалізація функції «збільшення поінформованості зарубіжних 

аудиторій щодо зовнішньої політики держави» (з нею пов’язані всі підцілі); з 

функцією «зростання прихильного ставлення зарубіжної аудиторії» пов’язані 

чотири підцілі, з іншими функціями — по дві підцілі. 

Основними результатами проведеного моделювання ми вважаємо таке: 

1) З’ясовано, що досліджувана система, з одного боку, може розглядатися 

як підсистема таких надсистем, як «Державне управління», «Зовнішньополі-

тична діяльність», «Реалізація практики публічної дипломатії», а з іншого — має 

у собі підсистему. Це вимагає комплексного підходу до аналізу взаємодії 

елементів системи між собою та із елементами надсистеми. 

2) Ключовим елементом системи є «Зовнішньополітичне відомство», 

оскільки саме на нього традиційно покладаються функції формування та 

реалізації зовнішньої політики держави, включаючи практики публічної 

дипломатії. 
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3) Вагому роль відіграє іномовлення як медійний інструмент підтримки 

діяльності держави на міжнародні арені. Передача управління ним окремому 

органу дозволяє робити менш явною його роль як інструмента підтримки 

зовнішньополітичних інтересів держави. 

4) Виявлено, що функціонування системи тісно пов’язане із взаємодією з 

елементами зовнішнього середовища. Зокрема, ефективне функціонування 

досліджуваної системи вимагає прямого чи опосередкованого впливу на такий 

комплексний зовнішній елемент як «національні та зарубіжні засоби масової 

інформації». Таким чином, можна зробити висновок, що реалізація політики 

публічної дипломатії повинна передбачати, серед іншого, встановлення тієї чи 

іншої форми взаємодії із зарубіжними ЗМІ, що дозволить більш ефективно 

просувати потрібний порядок денний як в міжнародному, так і в національних 

інформаційних просторах окремих країн. 

5) Визначено, що власні цілі кожного елемента досліджуваної системи 

узгоджені з цілями всієї системи в цілому. Протиріч у цілях елементів системи 

не виявлено. Таким чином, досліджувану систему можна вважати стабільною. 

6) Пошук розв’язків за допомогою методу «дерева цілей» виявив три 

підцілі функціонування системи, які, в свою чергу, розкладаються підцілі 

нижчого рівня, що є частково перехресними. Всі вони забезпечують реалізацію 

прикладних функцій системи. 

З них найбільшою мірою забезпечується реалізація функцій «збільшення 

поінформованості громадськості щодо зовнішньої політики держави» та 

«зростання прихильного ставлення зарубіжної аудиторії», на підставі чого 

можна зробити висновки, що найбільшою мірою функціонування даної системи 

скероване саме на інформування зарубіжної аудиторії, та на забезпечення її 

прихильного ставлення, що в цілому не протирічить загальноприйнятим 

поглядам на роль публічної дипломатії. Це дає підстави вважати, що саме цей 

напрям публічної дипломатії повинен бути одним із ключових при розробці 

відповідної стратегії. 
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3.2. Сучасні форми та методи інформаційного впливу у міжнародних 

відносинах 

Розуміння вагомої ролі інформаційного впливу на населення інших країн 

як елемента політичної, зокрема, військової стратегії існувала зі стародавніх 

часів — наприклад, важливість ослаблення морально-психологічного потенціалу 

військ і населення противника описана в Китаї приблизно у 512 році до н.е. в 

одному з найдавніших військових трактатів «Мистецтво війни», написаному 

китайським філософом і військовим діячем Сунь-Цзи. Зокрема, він наголошує на 

необхідності «впливати на супротивника», що значить — змусити його зробити 

певні дії, вигідні для себе, причому, окрім впливу на супротивника якими-небудь 

військовими маневрами, йдеться і про вплив на супротивника психологічними 

засобами [18, с.12]. 

Однак саме процеси розвитку громадянського суспільства призвели до 

зростання ролі громадської думки при формуванні політики (у т.ч. й зовнішньої), 

а паралельний розвиток засобів масових комунікацій призвів до значно більшої 

поінформованості суспільства про події та процеси, що відбуваються в країні та 

за її межами. Все це разом перетворило мас-медії на потужну силу, що може 

впливати на громадську думку, а через неї — і на політичні рішення. Разом із 

цим держава отримала ефективний пропагандистський інструмент, який може 

бути використаний для формування потрібної громадської думки, причому як в 

середині країни, так і за її межами. 

Іншим чинником стала поява транскордонних ЗМК (радіо, телебачення, 

Інтернет), які створили технологічні можливості для потрапляння однієї держави 

в медійний простір іншої, докорінно змінивши уявлення про інформаційний 

суверенітет держави. Уміння ефективно задіювати потенціал ЗМІ для просу-

вання національних інтересів, зокрема, сприяння реалізації зовнішньої політики 

стало розглядатися як складова могутності держави, як елемент м’якої сили. Все 

це вимагає аналізу ролі медійного фактору у міждержавній взаємодії, зокрема, у 

зовнішньополітичній діяльності, вивчення форм та методів впливу на порядок 

денної зовнішньої політики за допомогою ЗМІ. 
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Як узагальнив Д. Бойд, спектр цілей, задля досягнення яких національні 

уряди намагаються вплинути на громадську думку в інших країнах включає в 

себе 1) зміцнення національного престижу; 2) просування комерційних 

інтересів; 3) релігійна чи політична індоктринація; 4) сприяння розвиткові 

культурних зв’язків. Ці зусилля, спрямовані на вплив громадськості на державні 

кордони, зазвичай здійснюються державними культурними інституціями та ЗМІ; 

іноді беруть участь громадські телерадіокорпорації та політичні або приватні 

фонди [312, с.56]. 

Головною функцією мас-медій традиційно вважається розповсюдження 

інформації про факти, події, соціальні та культурні цінності, які носять як 

регіональний, так і міжнародний характер. Ця функція покликана вирішувати 

такі соціальні задачі, як створення і підтримка «картини окремої спільноти», та 

створення і підтримка загальної «картини світу». Перетворення системи масових 

комунікацій на інструмент формування громадської думки (у т.ч. й на засіб 

маніпулювання нею) дозволяє говорити про мас-медії як про фактор, який здатен 

впливати на зовнішню політику. 

Головна ідея публічної дипломатії, як відзначив співробітник 

Держдепартаменту США та USIA Г. Малоун, полягає у прямому спілкуванні з 

іноземними народами, з метою впливу на їхнє мислення та, в кінцевому 

підсумку, на мислення їхніх урядів [456, с.199]. Таким чином, кінцевою метою 

публічної дипломатії є вплив на політику інших держав, і засоби масової 

комунікації (як власні інструменти іномовлення та канали електронної 

комунікації, так і незалежні національні та зарубіжні ЗМІ) виступають в цих 

процесах ключовим інструментом. 

Загалом, можна говорити про три можливі способи впливу мас-медій на 

громадську думку: 1) безпосереднє інформування у форматі «як є», без надання 

оціночних суджень і т.п. (надалі цей спосіб будемо іменувати просто 

інформуванням), забезпечує обізнаність аудиторії щодо тих чи інших проблем, 

вважається стандартом діяльності ЗМІ у демократичному суспільстві, але тут 

можливі декілька маніпулятивних технік, як-то приділення різного ступеня уваги 
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певним проблемам (у т.ч. замовчування певних питань), переключення уваги 

тощо; 2) прайминг — створення ЗМІ тла для критеріїв оцінювання публічних 

подій або осіб, може розглядатися як свого роду маніпулятивна техніка, 

покликана впливати на те, в якому напрямі споживачі масової інформації 

повинні скеровувати увагу, яким чином інтерпретувати та реагувати на одержану 

інформацію; 3) пропаганда — поширення односторонньої, часто неправдивої 

інформації, відкрите нав’язування певних установок та поглядів. 

Між цими трьома способами не завжди можна провести чітку межу: 

безоціночне інформування також може викликати ефект праймингу, пропаганда 

сама по собі формує певні схеми оцінювання тих чи інших подій та явищ, і т.д. 

Тому в рамках нашого дослідження ми будемо під інформуванням розуміти 

поширення через ЗМІ достовірної нейтральної інформації; під праймингом — 

цілеспрямоване створення за допомогою мас-медій схем, що використовуються 

для оцінювання та інтерпретації масової інформації аудиторіями; під пропаган-

дою — цілеспрямоване використання практик, що передбачають навмисне 

перекручування фактів, поширення односторонньої, упередженої, неправдивої 

інформації. 

Перший та, до певної міри, другий спосіб (ефект праймингу може 

виникати і ненавмисно) можуть реалізуватися мас-медіями самостійно, тоді як 

пропаганда і направлена робота зі створення ефекту праймингу є 

цілеспрямованою діяльністю, що інспірується за межами ЗМІ, з боку тих, хто має 

можливість впливати на їхню діяльність. Ключовим суб’єктом, що може 

здійснювати такий вплив стосовно зовнішньополітичної проблематики, є 

держава, причому як у випадку демократичної держави, яка, дотримуючись 

принципів свободи слова, може, тим не менш, обмежувати поширення певної 

інформації, так і у випадку недемократичної держави, яка в тій чи іншій мірі 

контролює свій медійний простір і, відповідно, здатна підпорядкувати його 

пропагандистським цілям (тут можна згадати, що в Радянському Союзі для 

позначення мас-медій використовувався термін «засоби масової інформації та 

пропаганди» — див., наприклад, [214, с.275; 247]). Виходячи з цього, ми будемо 
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розглядати державу як суб’єкта, що може використовувати мас-медії для впливу 

на порядок денний зовнішньої політики. 

Наведемо приклади зі світового досвіду. Приміром, під час Фолклендської 

війни 1982 року британський уряд дозволив доступ на театр воєнний дій лише 

двом фотографам, і заборонив прямі телевізійні трансляції. Як зауважила 

С. Зонтаґ у своїй праці «Споглядаючи чужий біль» (2003 р.), це було 

найжорсткіше обмеження на висвітлення британської воєнної операції після 

Кримської війни [534, с.65]. 

Іншим яскравим прикладом є практика т.зв. «прикріпленої журналістики» 

(англ. embedded journalism), яка була вперше реалізована американськими 

військовими під час війни в Іраку. В рамках цього підходу передбачалося 

закріплення журналістів за військовими підрозділами. Такі журналісти впродовж 

тривалого часу жили з військовими, пересувалися з ними. Це призводило до 

утворення дружніх стосунків між представниками ЗМІ та військовими і впливало 

на інтонацію висвітлення подій. Тренування військових кореспондентів, яких 

планували прикріпити до військових, розпочалося у листопаді 2002 року, за 

півроку до березня 2003 року, коли почалася війна в Іраку. На початку війни до 

військових підрозділів США було прикріплено 775 репортерів та фотографів. Усі 

вони попередньо підписали контракт, де зазначалося, яку саме інформацію не 

мають права розголошувати. Уряд мотивував «закріплення журналістів за 

військовими» намаганням забезпечити ЗМІ доступ до військових дій, на брак 

якого вони скаржилися під час війни у Перській затоці та війни в Афганістані 

[132]. Але, вочевидь, насправді в такий спосіб вирішувалися цілком прагматичні 

задачі цензури. Як зауважує Дж. Боррадрі, американське керівництво прагнуло 

контролювати не тільки «що» громадськість отримувала або не отримувала у 

повідомленнях мас-медій, але й також «як», з яких позицій громадськість 

сприймала інших, їхню вразливість та невразливість, людяність та нелюдяність 

[310, с.477]. 

По суті, в даному випадку має місце певна підміна реальності потрібною 

«картинкою», задачею якої, серед іншого, є утримання громадськості від 
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критичної оцінки воєнних дій, пов’язаних, зокрема, з людськими втратами, а 

отже — убезпечення від критики зовнішньополітичної стратегії. Як зазначає 

Дж. Батлер, візуальна проекція, яку дозволяло Міністерство оборони США у 

засобах масової інформації, активно структурувала пізнавальне сприйняття 

війни. І хоча обмеження того що і як ми бачимо — це не те саме що диктування 

сюжетної лінії, це вже є способом попередньої інтерпретації того, що буде і що 

не буде включене у поле сприйняття. Сама дія війни, її практики та наслідки 

мають бути встановлені з позиції, яку визначило та дозволило Міністерство 

оборони. Це ілюструє можливості держави режисерувати те, що буде називатися 

реальністю [320, с.66]. 

Необхідно зауважити, що подібні практики працюють на формування 

ставлення до зовнішньої політики не лише свого населення, але й зарубіжної 

громадськості: або зарубіжні ЗМІ взагалі не допускаються на місце подій, і, 

відповідно, змушені користуватися інформацією яку поширюють ЗМІ даної 

країни, або допускаються з тими ж обмеженнями, що і «свої» ЗМІ. Крім того, 

країна за допомогою транскордонних медій може намагатися самостійно 

поширювати потрібну інформацію у медійному просторі інших країн. 

Третьою формою впливу держави на зміст повідомлень у ЗМІ є заборона 

на поширення у ЗМІ певної інформації. Такі практики є традиційними й 

широковживаними у недемократичних країнах, але можуть мати місце і в 

країнах, де свобода слова не ставиться під сумнів — держава може 

запроваджувати ті чи інші обмеження, обґрунтовуючи їх патріотичними 

аргументами, інтересами національної безпеки чи захисту суспільної моралі. 

Прикладом такого підходу може слугувати заборона на поширення у ЗМІ 

зображень вкритих прапорами гробів з тілами загиблих за кордоном 

американських військових. Заборона тривала у США 18 років, з часів війни у 

Перській затоці, і була скасована лише у 2009 році президентом Б. Обамою, хоча 

і зі застереженням, що поширення таких фотографій можливе лише за згоди сім’ї 

загиблого. Показовою є реакція з боку представників мас-медій на скасування 

заборони: так, представник американського агентства новин Associated Press 
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заявив, що «Громадськість має право бачити і знати, що роблять їхні військові, і 

вона має право бачити вартість воєнних акцій», «Те, що ми мали раніше, було 

формою цензури» [574]. 

В недемократичних країнах, з огляду на широкі можливості держави 

контролювати медійний простір, вплив мас-медій на формування порядку 

денного зовнішньої політики практично відсутній. Тим не менш, формування 

громадської думки серед свого населення й утримання її у потрібному руслі є 

вагомою задачею національної інформаційної політики і недемократичних країн, 

успішна реалізація якої неможлива без застосування різного роду 

пропагандистських технік. Тому інформування населення підпорядковується 

загальним задачам пропаганди, і носить односторонній, селективний характер: у 

медійний простір потрапляють лише ті новини, що «працюють» на цілі 

пропаганди, або які їм не протирічать. Відповідно, тут можна говорити про 

замовчування як один з основних інструментів маніпулювання громадською 

думкою. 

Прайминг — це попередня підготовка аудиторії мас-медіа до сприймання 

повідомлення. Передбачається, що поняття, які мають відношення одне до 

одного, об’єднуються в певні ментальні структури так, що активація одного 

поняття приводить до активації інших. А це впливає на розуміння інформації, що 

сприймається, оскільки її розуміння здійснюється в контексті активізованих 

понять [192, с.216]. Відповідно, в контексті нашого дослідження можна говорити 

про такі задачі праймингу, як підготовка ґрунту для належного сприйняття 

громадськістю запланованих зовнішньополітичних кроків, обґрунтовування 

їхньої доцільності з позиції національних інтересів, а отже, серед іншого, й 

необхідності задіювання для цього тих чи інших ресурсів (фінансових, 

військових тощо). Ця задача може вирішуватися у двох площинах: ad hoc та у 

довгостроковому вимірі. Перший варіант полягає у тому, що напередодні 

здійснення тих чи інших зовнішньополітичних кроків у ЗМІ поширюється 

інформація, що має підготувати громадську думку до відповідного сприйняття 

цих кроків. Тут слід зауважити, що мова може йти як про «свої» 
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зовнішньополітичні ініціативи (у цьому випадку, вочевидь, йдеться про 

забезпечення прихильного ставлення громадськості), так і про ініціативи інших 

держав (і тут ситуація залежить того, чи підтримує держава ці ініціативи чи ні). 

Приміром, у грудні 2018 року європейський комісар з безпеки Дж. Кінґ 

заявив, що перед захопленням трьох українських кораблів і їхньої команди в 

Керченській протоці РФ розпочала кампанію з дезінформації, щоб пом’якшити 

громадську думку. За його словами, «дезінформаційна кампанія почалася… 

більше року тому, коли російські ЗМІ почали наполягати на тому, що влада 

Києва проводить днопоглиблювальні роботи в Азовському морі в рамках 

підготовки до входження туди флоту НАТО». Крім того, за словами комісара, у 

фальшивих твердженнях говорилося про те, що Україна заразила море холерою 

і що її секретні служби намагалися доставити ядерну бомбу в окупований Крим 

[90]. 

Більш довгостроковою і масштабною задачею є формування позитивного 

іміджу держави. Український вчений Є. Тихомирова визначає імідж держави як 

образ, уявлення про державу як соціально-політичний інститут та країну, яку 

вона представляє [248, с.128]. Такий підхід до його тлумачення є 

функціональним з огляду на те, що в ньому диференціюються образ держави, на 

формування якого, зокрема, впливає і реалізовувана нею зовнішня політика 

(можна говорити про зовнішньополітичний імідж держави як про складову її 

міжнародного іміджу), і образ країни, складовими якого є населення, культура 

тощо. Необхідність створення і закріплення позитивного іміджу обумовлена 

насамперед тим, що позитивне сприйняття держави цільовими аудиторіями 

допомагає більш успішно захищати та просувати свої національні інтереси. 

Сильний позитивний міжнародний імідж держави є неодмінним компонентом її 

м’якої сили, тобто сили приваблення. 

Ще однією, як правило, довгостроковою задачею праймингу є формування 

позитивного чи негативного іміджу певних акторів міжнародних відносин в 

залежності від поточних цілей зовнішньої політики. Така діяльність яскраво 

проявляється в недемократичних країнах, в яких загальна «картина світу» 
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формується насамперед відповідно до цілей пропаганди і задач, визначених 

керівництвом країни. Відповідно, імідж тих країн (політичних лідерів, 

міжнародних організацій тощо), які вважаються «ворогами», буде формуватися 

в негативному ключі, а імідж «друзів» — в позитивному. 

Тим не менше, подібні практики можуть мати місце і в демократичних 

країнах — приміром, у посткомуністичних країнах ЦСЄ напередодні їхнього 

вступу у НАТО та ЄС проводилися інформаційні кампанії на підтримку 

європейської та євроатлантичної інтеграції. Як зазначалося у підготовленій 

Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра 

Разумкова аналітичній доповіді «Державна інформаційна політика у сфері 

європейської і євроатлантичної інтеграції» (2008 р.), досвід європейських країн, 

які приєдналися до ЄС та Організації Північноатлантичного договору упродовж 

1999–2007 років свідчить, що ефективність інформаційного супроводу 

європейської і євроатлантичної інтеграції забезпечується чіткою спрямованістю 

та адресністю проведених кампаній, використанням інноваційних 

комунікативних технологій, активним залученням громадських організацій. 

Важливо, що під час перебігу таких кампаній ідея приєднання до ЄС і НАТО 

трансформувалася з геополітичної у внутрішню, набула конкретного, 

прагматичного і зрозумілого для громадян змісту. Відтак, досягалася суспільна 

легітимність обраного політичною елітою та лідерами країн курсу, широка 

громадська підтримка дій влади на зовнішньополітичній арені [39, с.2]. 

Фактично, на нашу думку, прайминг можна трактувати як варіант прояву 

м’якої сили: мас-медії формують прихильне ставлення до зовнішньої політики 

держави, і це можна розглядати не лише в короткостроковому вимірі — 

створення «тла» напередодні певних акцій чи подій, але й у довгостроковій 

перспективі — при тривалій практиці формування прихильного ставлення до 

держави та її зовнішньополітичної активності може проявитися кумулятивний 

ефект, коли сама держава та її діяльність буде апріорі сприйматися позитивно. 

Дослідження пропаганди взагалі й її ролі у міжнародних відносинах 

зокрема є предметом численних досліджень, що породило досить широкий 
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спектр дефініцій цього явища. Досить функціональним визначенням, на яке ми 

спиратимемося у нашій дисертаційній роботі, є трактування пропаганди як 

цілеспрямованих систематичних намагань сформувати уявлення, маніпулювати 

сприйняттям та скеровувати поведінку задля досягнення реагування, яке сприяє 

бажаному наміру пропагандиста [506, с.7]. 

Спочатку поняття «пропаганда» було нейтральним, але з часів існування 

нацистського та комуністичних режимів воно набуло негативних конотацій, і 

нині сам термін практично не використовується, хоча, як не складно побачити, 

паралелей з практиками публічної дипломатії (як періоду Холодної війни, так і 

постбіоплярного періоду) досить багато, і тому сприйняття останньої як 

нейтрального синоніму пропаганди є досить поширеним серед дослідників, що 

підтверджується наведеним у підрозділі 1.1 визначенням публічної дипломатії 

як «політкоректного» синоніму пропаганди. 

Традиційно досить широко поширеною є точка зору, згідно з якою 

пропагандистська діяльність є властивою лише недемократичним країнам. 

Однак, як зауважив американський вчений Я. Лім, в умовах XXI століття 

визначення пропаганди стали більш пом’якшеними, і її тлумачення стали 

виглядати на кшталт «формування розуміння, маніпулювання сприйняттям та 

спрямування поведінки задля досягнення реагування» [448, с.13]. Іншими 

словами, пропаганду можна трактувати як «жорсткий» прояв «м’якої» сили, 

тобто як досить агресивне використання маніпулятивних практик. Відповідно, 

можна говорити про два варіанти пропаганди — демократичну й тоталітарну. 

Так, згідно з [541, с.914], демократична пропаганда — це заплановане 

використання повідомлень для маніпулювання словами, зображеннями, 

символами та ідеями, які підштовхують цільову аудиторію думати та/або 

поводитися у спосіб, який є бажаним для джерела та згідно певних принципів. 

Це не виключає можливість того, що цільова аудиторія може мати користь від 

цього процесу. Щоб забезпечити довіру, вона повинна ґрунтуватися на фактах і 

уникати навмисної неправди. Щоб досягти успіху, вона має бути затребуваною 

цільовою аудиторію як групою індивідів а не як колективом, підпорядкованим 
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потребам держави. Її основною запорукою успіху є перевірена репутація, коли 

засоби виправдовують цілі. Натомість тоталітарна пропаганда — це заплановане 

використання повідомлень для маніпулювання словами, зображеннями, 

символами та ідеями, які підштовхують цільову аудиторію думати та/або 

поводитися у спосіб, який бажаний джерелом, і характеризується певними 

цінностями. Ці цінності більше пов’язані з повторенням, ніж достовірністю; вони 

нетерпимі до альтернативних точок зору і, таким чином, в значній мірі 

покладаються на цензуру та певний рівень примусовості одержання. Її основною 

запорукою успіху є те, що потрібно зробити, коли цілі виправдовують засоби. Як 

можна побачити, в основі поділу лежить (не)використання перекрученої та 

неправдивої інформації. 

В цьому контексті варто зауважити, що пропаганда (як демократична, так 

і недемократична), як правило, здійснюється з використанням значно більшого 

спектру ЗМК: окрім радіо, телебачення та Інтернету активно задіюються кінема-

тограф, книги тощо. Класичним прикладом цього є американський кінематограф, 

що формує позитивний міжнародний імідж країни, її способу життя, цінностей, 

збройних сил тощо, і це може розцінюватися як демократична пропаганда. 

Натомість можуть мати місце й недемократичні пропагандистські практики 

такого типу. Прикладом може слугувати демонстрація 1 лютого 2016 року 

французьким телеканалом Canal+ стрічки «Україна: маски революції», у якому 

просувалася проросійська точка зору на події 2014 року у Криму, Донбасі, Одесі. 

За словами іноземних журналістів, які направили відкритого листа директору 

телеканалу, «у стрічці відсутнє розуміння складного питання російсько-

українських відносин, має місце плутанина, підкріплена рядом помилок, 

неперевірена інформація та маніпуляції монтажу», а також мала місце 

«викривлена подача інформації про праві радикальні рухи в Україні, мовне 

питання та подвійне трактування анексії Криму» (див. [66]); а французькі 

експерти з питань України зазначили, що режисер «використав лише звичайну 

риторику російських ЗМІ та меседжі з промов Володимира Путіна» [267]. Роль 

цієї події у зовнішньополітичному вимірі підтверджується як офіційним 
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зверненням Посольства України у Франції до голови Наглядової ради 

телевізійної групи Canal+ з проханням скасувати показ стрічки, а після 

демонстрації цього фільму польським телеканалом TVN24 Посольство України 

в Польщі назвало показ «недружнім жестом» і «неповагою до мільйонів 

українців» [154]. 

Тут слід зауважити, що використання пропаганди (принаймні, в її 

«жорсткому» варіанті) в демократичних умовах багатьма дослідниками 

розглядається як неможливе, адже за кордоном ЗМІ країни-«пропагандиста» 

будуть змушені працювати у конкурентному середовищі, і як наслідок, у разі 

поширення відверто неправдивої, перекрученої інформації, вони втратять 

довіру, а відтак — і аудиторію. Як зауважив Дж. Най у своїй праці «Майбутнє 

влади» (2011 р.), «м’яка сила залежить від довіри, а коли уряди сприймаються як 

такі, що вдаються до маніпуляцій, а інформація розглядається як пропаганда, 

довіра знищується… Найкраща пропаганда — це не пропаганда» [486, с.83]. Така 

точка зору знайшла відображення і в дискусіях навколо долі американських 

служб іномовлення на світанку постбіполярної епохи: як зазначили автори 

монографії «Пропаганда та переконання» (2002 р.), «з розпадом комунізму в 

Європі потреба в збереженні міжнародного пропагандистського радіомовлення 

стала дуже невизначеною і, на думку деяких політиків у Сполучених Штатах, 

воно було взагалі непотрібним… Раптова зміна світової політичної конфігурації 

наприкінці 1980-х років була несподіванкою для пропагандистських мовників. 

Навіть незважаючи на те, що VOA, RFE та RL ставили собі в заслугу свій значний 

внесок у розпад комунізму, надаючи альтернативну «правду» своїм слухачам, 

вони не були підготовлені до мирної ролі. Особливо це стосується RFE та RL, 

обидва з яких були спеціально створені, щоб підірвати радянський вплив у 

Східній Європі» [506, с.137]. 

Тим не менше, доводиться констатувати, що довіра до ЗМІ в демократич-

них країнах, обумовлена тривалим періодом свободи слова, може стати живиль-

ним ґрунтом для поширення спотвореної й упередженої інформації. Яскравим 

сучасним прикладом цього є діяльність російських служб іномовлення. 
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У 1990-х роках російське керівництво приділяло мало уваги проблемам 

іномовлення, і його відродження відбулося у 2000-х роках, коли адміністрація 

В. Путіна почала робити активні кроки з покращення міжнародного іміджу Росії 

та посилення присутності країни в міжнародному медіа-просторі як елемент 

забезпечення інформаційної безпеки РФ. Зокрема, в 2005 році державним 

російським агентством «РИА Новости» був заснований телеканал Russia Today. 

Задачами його діяльності було задекларовано «відображати російську позицію з 

головних питань міжнародної політики» та «інформувати аудиторію про події та 

явища російського життя» [64]. Початково телеканал концентрувався на 

поширення позитивних новин про Росію за кордоном, але у 2008 році, провівши 

ребрендинг і змінивши назву на абревіатуру RT, телеканал переорієнтувався на 

висвітлення новин в країнах світу. Акцент при цьому робився на політичних, 

соціальних. економічних проблемах, на критиці тих політиків, яких Росія вважає 

ворожими собі (див. [202]). 

На сьогоднішній день в мережу RT входять такі телеканали: англомовний 

глобальний канал RT International, арабомовний канал RT Arabic (запущений у 

2007 році), іспаномовний RT Spanish (2009 р.), франкомовний канал RT France 

(2017 р.), а також орієнтований на США англомовний канал RT America (2010 р.) 

та орієнтований на Велику Британію канал RT UK (2014 р.). Інформація також 

поширюється берез багатомовний портал RT, який, окрім зазначених мов 

мовлення, має також німецькомовну версію. 

Зростання агресивності у зовнішньополітичній діяльності Росії супровод-

жувалося посиленням використання іномовлення для інформаційної підтримки 

акцій Росії за кордоном. Досить показовим в цьому плані є інтерв’ю В. Путіна 

телеканалу RT у червні 2013 році, під час якого він зауважив, що задачею цього 

каналу є не просто забезпечити неупереджене висвітлення подій в Росії, але й 

спробувати зламати англосаксонську монополію у глобальних інформаційних 

потоках (див. [508]). Реалізація цієї стратегії утілилася у створенні указом 

президента РФ від 9 грудня 2013 року Міжнародного інформаційного агентства 

«Россия сегодня» (див. [125]). За словами експертів, це було реакцією 
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російського керівництва на події в України (Євромайдан) та бажанням посилити 

зовнішньополітичну пропаганду (див., наприклад, [91]). 

Нині в мережу МІА «Россия сегодня» входять інформаційне агентство 

РИА Новости, веб-портал ИноСМИ.ru (публікує перекладені російською мовою 

повідомлення зарубіжних ЗМІ), веб-портал Украина.ру (публікує матеріали, 

пов’язані з Україною), а також створене у 2014 році агентство Sputnik, 

орієнтоване на інформування зарубіжних аудиторій (через інтернет-ресурси та 

радіомовлення). 

Характер поширюваних російським іномовленням матеріалів досить 

швидко призвів до різкої критики з боку західних політиків та засобів масової 

інформації. Приміром, у квітні 2014 року заступник держсекретаря США з 

публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Р. Стенґел заявив, що «Москва 

веде інтенсивну кампанію з дезінформації українців, росіян і решти світу, 

прагнучи створити небезпечне і брехливе уявлення про законний уряд України» 

[59]; у травні 2017 року президент Франції Е. Макрон під час спільної прес-

конференції з В. Путіним назвав RT і Sputnik «органами впливу і пропаганди» 

[156]; у вересні 2018 року прем’єр-міністр Великої Британії Т. Мей під час свого 

виступу у парламенті назвала телеканал Russia Today «інструментом 

пропаганди» [155] тощо. 

Крім того, є підтвердження, що Росія (головно через соціальні медії) 

активно намагалася впливали на громадську думку в окремих країнах у період 

важливих подій — приміром, під час волевиявлення в ході референдуму у 

Великій Британії за вихід з ЄС в червні 2016 року (див., наприклад, [530]), в 

Іспанії в контексті каталонської кризи (див. [15]); у доповіді, підготовленій 

спецслужбами США (ЦРУ, ФБР та АНБ) щодо ролі російських інформаційних 

спецоперацій під час президентських виборів 2016 року, констатувалося, що 

мають місце спільно скоординовані зусилля телебачення, онлайн-видань та 

облікових записів в соціальних мережах, які є «частиною пропагандистської 

машини Росії» (див. [202]). 
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Фактично, на нашу думку, можна говорити про відхід російського 

керівництва від політики використання потенціалу іномовлення для покращення 

іміджу країни та висвітлення російської точки зору, і концентрація зусиль на 

використанні мас-медій для активного впливу на громадську думку за кордоном, 

у т.ч. за допомогою поширення неправдивих, пропагандистських матеріалів. І, 

як показала практика, західний світ виявився не готовим до такого 

інформаційного «наступу». Російські ЗМІ користуються всіма перевагами 

функціонування у вільному інформаційному просторі, що ґрунтується на 

засадничих принципах свободи слова й захисту діяльності мас-медій, і це стало 

надзвичайно серйозним викликом для західних ліберальних демократій. 

Нагальність проблеми підштовхувала країни світу, що відчули на собі 

вплив пропагандистської машини РФ, вживати ті чи інші заходи задля протидії 

небажаному інформаційному впливу. Приміром, у лютому 2018 року було 

оголошено, що Державний департамент США та Пентагон виділять 

щонайменше 40 мільйонів доларів на боротьбу з пропагандою іноземних держав. 

Державний департамент США та Пентагон підписали меморандум про переказ 

грошей з Пентагону до державного американського центру (Global Engagement 

Center, GEC). Цей центр був заснований в 2016 році для боротьби з ісламістською 

пропагандою, проте згодом його мандат був розширений: тепер установа також 

займається протидією дезінформації, яку спонсорують уряди [225]. 

Одним із важливих інструментів впливу на громадську думку в 

пропагандистських практиках Росії стали онлайнові соціальні мережі, в силу 

їхньої безпрецедентної популярності та можливості обходити обмеження на 

поширення інформації, які накладаються на засоби масової інформації. 

Масштабність цієї проблеми засвідчується тим, що самі соціальні мережі, 

зазвичай нейтральні до поширюваної в них інформації, почали докладати зусиль 

для боротьби з їх використанням у пропагандистських цілях. Так, соціальна 

мережа Facebook почала практику видалення фейкових акаунтів — приміром, у 

2017 році мережа закрила близько 30 тисяч фальшивих акаунтів, які поширювали 

фейкові новини напередодні президентських виборів у Франції [376], а упродовж 
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місяця до проведення виборів в Бундестаг ФРН видалила десятки тисяч 

фейкових акаунтів, зареєстрованих в Німеччині [379]. У січні 2019 року Facebook 

оголосив про видалення 512 груп, сторінок і акаунтів, які брали участь у 

скоординованій недостовірній поведінці на Facebook та Instagram (частина з них 

була пов’язана зі співробітниками інформаційного агентства Sputnik) [377]. 

Також у січні Facebook заявив про намір посилити боротьбу з «фейковими 

новинами» та дезінформацією напередодні виборів в Євросоюзі, Індії, Ізраїлі та 

Україні; зокрема, передбачається удосконалення інструментів, які стежать за 

прозорістю політичної реклами, а також більш активне видалення фальшивих 

аккаунтів і перевірка фактів [378]. Обмежувальні заходи були запроваджені й 

сервісом мікроблогів Twitter — 26 жовтня 2017 року він оголосив про заборону 

акаунтам Russia Today та Sputnik розміщувати будь-які рекламні повідомлення. 

Як було заявлено, це рішення ґрунтувалося на внутрішньому розслідуванні та 

висновку американського розвідувального співтовариства про те, що обидва 

агентства намагалися втрутитися у вибори 2016 року в США в інтересах 

російського уряду, використовуючи при цьому зокрема, платформу Twitter [292]. 

В цьому контексті слід зауважити, що бурхливий розвиток Інтернету та 

впевнене посідання ним місця провідного засобу масової комунікації, 

розширення кількості комунікаторів та широкі можливості для збереження ними 

анонімності призвели до того, що ця мережа став одним із ключових 

інструментів ведення інформаційних війн. Основну проблему складає та 

обставина, що не в останню чергу саме завдяки цій мережі у багатьох 

недержавних учасників міжнародних відносин — кримінальних й терорис-

тичних угруповань, політичних рухів з’явився ефективний інструмент ведення 

різного роду інформаційних операцій. Роль цього інструменту обумовлена 

насамперед транскордонним характером даного ЗМК та безпрецедентною за 

обсягом аудиторією. З іншого боку, вже впевнено можна говорити про те, що й 

самі держави активно звертають увагу на широкі можливості Інтернету як 

ефективного каналу впливу на громадську думку, у т.ч. як пропагандистського 

інструменту, що може бути використаний під час політичних конфліктів. 
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Аналіз ролі Інтернету як інструмента ведення інформаційних війн у 

міжнародних відносинах можна і потрібно здійснювати у двох напрямах. По-

перше, Інтернет, який перетворився на повноцінне середовище різнопланової 

діяльності людини, призвів до появи нових форм ведення інформаційних війн, 

що одержали назву кібернетичні війни. З іншого боку, інформаційно-

комунікаційні можливості Інтернету можуть бути з успіхом використані для 

«звичайних» інформаційних війн як новий, в багатьох випадках — ефективний 

канал комунікації. Слід зауважити, що як у зарубіжній, так і у вітчизняній 

науковій літературі існує точка зору, згідно з якою поява самого явища 

інформаційних війн пов’язується зі стрімким розвитком інформаційних 

технологій, мереж та систем. Прихильники такого підходу, що одержав назву 

кібернетичний (віртуально-кібернетичний, комп’ютерно-кібернетичний), 

стверджують, що виникло принципово нове середовище для протиборства — так 

званий «кібернетичний простір», і, відповідно, новий вид зброї — інформаційна. 

Як зазначають вітчизняні фахівці М. О. Попов та А. Г. Лук’янець, намітився рух 

до війни без прямої участі в бойових діях особового складу, втрати якого є дуже 

відчутними. Під інформаційною зброєю в даному контексті розуміють 

інформаційні пристрої та технології, які використовуються для 

широкомасштабного, цілеспрямованого, швидкого i прихованого впливу на 

воєнні й цивільні інформаційні системи противника з метою руйнування його 

економіки, підриву бойової готовності та боєздатності. На думку багатьох 

вчених, у сучасних умовах інформаційна зброя за своєю ефективністю може бути 

прирівняна до зброї масового знищення. Вона призначена для використання в 

основному проти комп’ютерно начинених цілей [153, с.39]. Не поділяючи в 

цілому цей підхід, тим не менш ми вважаємо, що його популярність та 

поширеність є додатковим підтвердженням вагомої ролі сучасних 

інформаційних систем і технологій у веденні інформаційних війн. 

Як зауважують фахівці британської дослідницької та освітньої організації 

The SANS Institute, завдяки зростанню використання інформаційних технологій, 

зокрема, Інтернету, інформаційні війни дедалі частіше ведуться методами, 
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подібними до терористичних [552], та, додамо, кримінальних, позаяк основними 

методами кібервійни є різного роду атаки на інформаційні системи 

супротивника, що мають на меті припинення їх функціонування, знищення або 

крадіжка інформації тощо. Головними характеристиками кібервійни, що 

надають їй ознак тероризму, є те, що її інструменти дозволяють досить 

нечисельній групі людей, що володіють порівняно невеликими ресурсами, 

завдати відчутної шкоди об’єкту атаки, дезорганізувати роботу певних життєво 

важливих структур (управлінських, фінансових тощо), а також те, що подібні 

атаки нерідко супроводжуються пропагуванням певних ідей, закликами і т.п. 

речами, спрямованими на утвердження й поширення своєї позиції з того чи 

іншого питання, на те що б викликати співчуття в своєї цільової аудиторії тощо. 

У праці «Всередині кібервійни» (2009 р.) її автор Дж. Карр — експерт з 

кібер-розвідки, консультант і автор, який спеціалізується на розслідуванні кібер-

атак проти урядів та інфраструктури з боку державних і недержавних хакерів — 

на основі ретельного аналізу численних політично мотивованих кібератак 

показує закономірність у тому, як вони організовані і виконані. Ним була 

запропонована схема (модель) таких кібератак, що складається з п’яти 

послідовних етапів (див. рис. 3.3): прихована напруженість, кіберрозвідка, 

ініціююча подія, кібермобілізація та власне кібератака. Запропонована модель 

може бути використана як для аналізу кібернетичних атак, що вже відбулись, так 

і для прогнозування кібератак з боку як держав, так і інших акторів проти держав 

та інших акторів. 

 

Рис. 3.3. Етапи політично мотивованої кібератаки 

(джерело: [326, с.180]) 

Будь-які напади, чи кібернетичні чи фізичні, виконувані державними чи 

недержавними авторами, завжди засновані на прихованій політичній 

напруженості у відносинах між супротивниками. Прихована напруженість 

постійно існує як фон між учасниками міжнародної політичної системи, і за 

Прихована 

напруженість 
→ Кіберрозвідка → 

Ініціююча 

подія 
→ Кібермобілізація → Кібератака 

 



 225 

певних умов може вибухнути в повноцінну війну. В цьому випадку противники, 

як правило, здійснюють т.зв. кіберрозвідку — рекогносцировку, зондування 

інфраструктури один одного з метою виявлення слабких місць у ній та розробці 

ефективних інструментів, спеціально призначених для атаки на інфраструктуру 

противника. Таким чином, це є етапом підготовки до проведення кібратаки, який 

значною мірою визначає успішність запланованих атак. Приміром, у підготов-

леному у 2009 році Підрозділом з кібернаслідків США (United States Cyber 

Consequences Unit, USCCU) звіті стосовно кібернетичних атак на грузинські веб-

сайти, що мали місце у 2008 році, стверджується, що «Багато дій нападників, 

таких, як реєстрація нових доменних імен та створення нових веб-сайтів, були 

виконані так швидко, що всі дії повинні були бути підготовлені раніше» [304]. 

Далі виникає т.зв. ініціююча подія — подія, що примушує приховану 

напруженість перейти в активну фазу, виконуючи, таким чином, функцію 

тригера для політично мотивованих атак. Таки події можуть мати як випадковий, 

так і спланований характер. Прикладом такої події може бути перенесення у 2007 

році пам’ятника радянському воїну в Таллінні, яке перевело приховану 

напруженість у російсько-естонських відносинах в активну фазу й спровокувало 

хвилю потужних атак на естонські веб-сайти з боку російських хакерів. 

Наступною фазою є т.зв «кібермобілізація», яка «являє собою процес 

зосередження сили на вирішальних напрямах» [361], мобілізацію «кібер-

патріотів у кібер-ополчення» [326, с.180]. По суті, це процес активізації 

підготовлених груп хакерів. Ці групи можуть бути (а) групою фахівців, що 

працюють в рамках збройних сил, спецслужб і т.п. структур, які, однак, можуть 

кооптувати до подібної роботи сторонніх осіб, використовуючи як патріотичні 

почуття останніх, так і наймаючи їх за винагороду; (б) наймані групи хакерів з 

різних країн світу, що об’єднуються у певну мережу. Другий підхід є більш 

ефективним з погляду на те, що якщо кібератаки здійснюються з території однієї 

країни, вони можуть бути достатньо швидко локалізовані і заблоковані, тоді як 

протистояти атакам, що походять з різних куточків світу, вкрай важко. 

Приміром, як зазначалось у вже згадуваному звіті USCCU, кібер-атаки на 
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грузинські сайти були проведені «незалежними групами цивільних хакерів, що 

мали особливі відносини з російським урядом», «чимало кібератак були 

настільки близькі за часом до відповідних військових операцій, що повинно було 

мати місце тісна співпраця між російськими військовими та цивільними кібер-

нападниками» [304]. Кібермобілізація нерідко проводиться у формі запуску 

спеціального веб-сайту, призначених для вербування симпатизуючих хакерів до 

кібер-ополчення (наприклад, у період російсько-грузинської війни 2008 року 

російською стороною був створений веб-сайт Stopgeorgia.Ru, що проіснував 

декілька тижнів у серпні–вересні 2008 року, на якому публікувалися адреси 

ресурсів — об’єктів для проведення атак). 

Останньою фазою політично мотивованої кібератаки є, власне, різного 

роду напади на веб-ресурси противника. Такі атаки можуть мати різний діапазон 

складності — від поодиноких атак до повноцінного скоординованого нападу, з 

використанням заздалегідь підготовлених бот-мереж (мереж, що складається з 

деякої кількості вузлів, із запущеними на них т.зв. «ботами» — автономним 

програмним забезпеченням, що виконує визначені функції). Основними цілями 

кібернетичних нападів можуть бути, по-перше, перешкоджання доступу до 

певних веб-сайтів у формі т.зв. DoS-атаки (від англ. Denial-of-service — відмова 

в обслуговуванні), що полягає у генеруванні величезної кількості запитів до 

сервера, внаслідок яких пересічні користувачі не можуть до нього «дістатися», 

по-друге — злам веб-сайтів із розміщенням на них замість оригінальної 

інформації певних гасел, закликів, образ тощо. В цьому випадку можна говорити 

про кібератаки як свого роду політичні акції. Наприклад, 18 березня 2013 року 

був зламаний веб-сайт Повноважного представника президента Російської 

Федерації на Далекому Сході: на головній сторінці був розміщений заклик 

англійською та арабською мовою до влади РФ не втручатись у війну з Сирією, а 

в соціальних мережах з’явилось повідомлення від імені групи Syrian Revolution 

Electronic Suite про те, що сайт був зламаний «у відповідь на підтримку Росією 

сирійського режиму» [203]. 
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Іншим аспектом, що визначає роль Інтернету як інструменту ведення 

інформаційних війн у міжнародних відносинах, є його унікальні інформаційно-

комунікаційні можливості, насамперед те, що він є єдиним засобом поширення 

інформації без кордонів і, в більшості країн, без цензури. Це обумовило дедалі 

зростаючу увагу до цього комунікативного каналу як з боку держав, так і з боку 

недержавних акторів міжнародних відносин. 

Говорячи про роль Інтернету як засобу ведення інформаційних війн 

урядами різних країн слід зауважити, що активне його використання 

відбувається, як і у випадку застосування різного роду кібератак, в період війн, 

вибуху або загострення міжнародних конфліктів і т.п. подій, коли держави 

постають перед проблемою інформаційного забезпечення підтримки своїх дій як 

усередині країни, так і на міжнародній арені. Основними інструментами такої 

діяльності є створення спеціальних веб-сайтів, використання соціальних мереж, 

організація розсилань інформаційних матеріалів політикам, журналістам, 

впливовим особам тощо. 

Одним із перших міжнародних конфліктів, під час якого мережа Інтернет 

активно застосовувалася для здійснення комплексу заходів інформаційно-

пропагандистського та психологічного характеру, став конфлікт у Косово. 

Югославською стороною широко використовувалося пересилання електронних 

листів. Поштові скриньки — більше 10 000 тис. користувачів різних агентств 

новин і урядовців (переважно в США) регулярно заповнювалися посланнями з 

описом результатів бомбардувань та ракетних ударів по мирних об’єктах, про 

потерпілих серед мирного населення й страждання пересічних громадян, 

примушуючи цим ставити під сумнів правдивість офіційної пропаганди. Зі свого 

боку, дії НАТО вперше супроводжувалися найпотужнішою інформаційною 

підтримкою в Інтернеті, для цього використовувалися численні веб-сайти, що 

висвітлювали військову операцію. Більшість з них були створені безпосередньо 

американськими фахівцями з комп’ютерних технологій або за їхнього сприяння. 

Упродовж лише перших двох тижнів операції в Косово американське 

інформаційне агентство CNN підготувало більше 30 статей, які були розміщені 
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в мережі Інтернет. У кожній з них близько десяти разів використовувалися слова 

«біженці», «етнічні чищення», «масові вбивства». Про ретельність підготовки 

змісту публікацій свідчить той факт, що до складу спеціальної групи, яка 

безпосередньо працювала в CNN, було залучено 5 військовослужбовців 30-го 

батальйону підготовки та розповсюдження матеріалів 4-ої групи психологічних 

операцій армії США [158, с.145–146]. 

Окремим напрямом використання можливостей Інтернету для сприяння 

зовнішньополітичній діяльності держави є створення спеціальних тематичних 

веб-сайтів, присвячених певній проблемі і покликаних висвітлювати позицію та 

діяльність держави з її вирішення та формувати сприятливу громадську думку. 

Такі сайти можуть створюватись як для «тривалих проблем», так і під час криз, 

в які була втягнута країна. 

Прикладом ефективного використання веб-сайтів в кризовій ситуації у 

міждержавних відносинах є україно-російський газовий конфлікт 2008–2009 

років. Російською стороною в грудні 2008 року був створений спеціальний 

англомовний сайт «Gazprom Ukraine Facts», підтримуваний «Газпромом», на 

якому оперативно публікувались новини газового конфлікту. Власники сайту 

забезпечили його просування у пошукових системах, завдяки чому він першим 

пропонувався в результатах пошуку в системах «Google» та «Yahoo!» при 

введенні ключових слів на кшталт Naftogaz Ukrainy чи gas dispute. Вочевидь, 

наявність якісної інформації, поданої у зручному форматі, не могла не привабити 

до цього веб-ресурсу журналістів, експертів, дипломатів, чиновників та й 

простих обивателів [208]. Таким чином, російська сторона одержала ефективний 

канал донесення й поширення своєї позиції в світовому інформаційному 

просторі. Як показав аналіз, доменне ім’я сайту (www.gazpromukrainefacts.com) 

було зареєстроване 12 грудня 2008 року, що дає підстави стверджувати, що 

російська сторона заздалегідь готувалась до конфлікту і створювала для цього 

необхідні засоби [233, с.200]. 
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3.3. Роль транскордонних ЗМК у зовнішньополітичній практиці 

провідних акторів міжнародних відносин 

На окрему увагу в контексті нашого дослідження заслуговує вивчення ролі 

транскордонних засобів масової комунікації як інструмента реалізації 

зовнішньої політики. Поява радіо та телебачення дала в руки державам потужний 

засіб інформаційної та пропагандистської підтримки своїх інтересів за кордоном, 

а Інтернет уможливив пряму діалогічну взаємодію з цільовими зарубіжними 

аудиторіями і вивів публічну дипломатію на якісно новий рівень. Проактивне 

використання цих каналів комунікації значною мірою визначає місце держави у 

сучасній глобальній медійній світ-системі. 

Можна говорити про два напрями експлуатації потенціалу 

транскордонних ЗМК у зовнішньополітичній практиці — створення спеціальних 

радіо та телевізійних служб іномовлення, та використання інструментарію т.зв. 

«віртуальної дипломатії». 

Іномовлення — це специфічна форма діяльності, скерована насамперед на 

громадян інших країн з метою здійснення на них певного інформаційно-

психологічного впливу, що полягає в підготовці та трансляції інформаційних 

повідомлень, новин, різноманітних передач тощо. З часів свого виникнення 

іномовлення використовується як важливий інструмент не лише сприяння 

розповсюдженню ідеологічних, культурних та інших цінностей мовника у світі, 

а й просування та захисту національних інтересів за кордоном, формування та 

підтримання позитивного іміджу власної держави [80, с.12]. 

Місце іномовлення у системі зовнішньополітичних стратегічних 

комунікацій є двояким. З одного боку, як пояснив засновник та екс-голова 

Національної радіокомпанії України В. Набруско, іномовлення — це окремий 

стиль мовлення, який має свою специфіку викладу будь-яких подій, адже люди 

з інших країн не живуть у наших реаліях, їм багато чого треба пояснювати, 

використовуючи певні технології. Такий інформаційний продукт — це офіційна 

точка зору будь-якої держави. Раніше така інформація відстежувалася і навіть 

лягала на стіл відповідним спецслужбам та політичним відомствам [8]. На 
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практиці це означає, що зміст, форма, тональність тощо трансльованих 

повідомлень є так чи інакше контрольованими й керованими. З іншого боку, як 

ми відмічали раніше, служби іномовлення можуть скільки-небудь ефективно 

виконувати свої функції якщо вони мають довіру з боку цільових аудиторій. Це, 

в свою чергу, вимагає дотримання балансу між задачами інформаційної й 

пропагандистської підтримки зовнішньої політики та необхідністю дотримання 

стандартів медійної роботи, зокрема, об’єктивністю й достовірністю 

поширюваної інформації. 

На нашу думку, можна говорити про дві основні причини уваги аудиторії 

до мовлення іноземного походження. По-перше, це привабливість контенту 

(насамперед йдеться про розважальний контент, хоча можна говорити й про 

привабливість суспільно-політичних, культурних тощо передач). Ця 

привабливість може визначатися як вищою якістю телерадіомовної продукції 

порівняно з місцевою — і тут можна говорити, що цей фактор був і лишається 

вагомим, коли йдеться причини популярності медійної продукції з розвинених 

країн у країнах, що розвиваються, адже медійні компанії останніх часто не мали 

(й, в багатьох випадках, досі не мають) співставних фінансових ресурсів, досвіду 

та відповідних професіоналів; так і тим, що певний контент може бути взагалі 

відсутнім у національному медійному просторі — чи то з описаних вище причин 

(місцеві виробники медійної продукції не мають змоги виробляти певний 

контент), чи то внаслідок діючих всередині країн заборон (як приклад можна 

згадати, що досить висока популярність «західних голосів» в СРСР була 

обумовлена у тому числі можливістю почути в їхньому ефірі музику, недоступну 

всередині країни). Одним із наслідків є збереження дисбалансу інформаційних 

потоків між розвиненими країнами та країнами що розвиваються, адже медійна 

продукція других часто є неконкурентною, а отже, непривабливою для перших. 

Окремим чинником привабливості, важливим в контексті нашого 

дослідження, є привабливість країни походження. І тут провідну роль відіграють 

як історичні, так і культурні зв’язки між країнами. Щодо першого, то тут йдеться 

про історичний досвід перебування у спільній державі, або у сфері політичного 
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впливу іншої держави (насамперед йдеться про колонії). Культурні зв’язки 

можуть визначатися як зазначеним вище досвідом (насамперед у випадках, коли 

метрополія провадила активну політику культурної експансії), так і мовною, 

релігійною єдністю, тривалим досвідом культурного обміну тощо. Всі ці зв’язки 

створюють живильне підґрунтя для використання потенціалу ЗМІ як для 

культурної дипломатії, так і для більш агресивних дій, включаючи інформаційні 

війни й пропаганду. Ця діяльність може переслідувати різні політичні цілі: 

збереження впливу метрополії на інформаційний простір країн — колишніх 

колоній (наприклад, намагання Росії домінувати в пострадянському 

інфопросторі), забезпечення політичного лідерства в регіоні (приміром, 

пропагандистські зусилля Єгипту в арабському регіоні в період президентства 

Г. А. Насера) тощо. Ця діяльність нерідко має й комерційний вимір: приміром, 

призвичаївши населення країн-рецепторів до своєї телевізійної продукції, 

країна-продуцент нерідко розраховує надалі продавати свою продукцію 

місцевим телеканалам. 

Другою причиною уваги аудиторії до мовлення іноземного походження є 

політична. Йдеться про ситуацію, коли з причин невільного медійного простору, 

цензури тощо населення країни не довіряє національним засобам масової 

інформації, шукаючи альтернативу в іноземних джерелах. Найяскравішим 

прикладом, напевне, є високий рівень уваги (і довіри) до американського й 

західноєвропейського радіомовлення на теренах СРСР і підконтрольних йому 

країн Східної Європи в період Холодної війни. 

Фактично, можна говорити про два основні вектори становлення іномов-

лення. Перший пов’язаний з періодом колоніалізму, коли метрополії використо-

вували потенціал радіомовлення для підтримки єдності своїх колоніальних 

імперій. Саме з цією метою у 1927–1928 роках голландська корпорація Philips 

ініціювала радіотрансляції для експатів у Голландській Східній Індії; у 1931 році 

розпочала мовлення орієнтована на колонії французька служба Poste Colonial, а 

у 1932 році — британська служба мовлення на колонії BBC Empire Service. 

Другим вектором стала міжнародна пропаганда. Саме з метою прославляння 
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досягнень комунізму у 1929 році була створена радянська служба іномовлення 

«Радіо Москва», а створена того ж року державна радіокомпанія 

Weltrundfunksender після приходу до влади нацистів стала рупором гітлерівської 

пропаганди [615, с.29–30]. 

Розглянемо детальніше ці два напрями еволюції іномовлення та їхні 

прояви в умовах постбіполярного світу. 

Перший напрям — розвиток іномовлення в умовах колоніального й 

постколоніального світу — доречно буде проаналізувати на прикладі країн, що 

створили найпотужніші колоніальні імперії, а саме Великої Британії та Франції. 

Заснована у 1922 Британська мовна компанія (з 1927 року — Британська 

мовна корпорація, англ. British Broadcasting Corporation, BBC) розпочала 

мовлення англійською мовою на закордон у 1932 році під назвою BBC Empire 

Service. Воно було спрямоване саме на «білих» слухачів у таких країнах, як 

Австралія, Канада та Нова Зеландія, з метою переконати їх залишатися в 

Британській імперії [291]. Як зауважили дослідники Дж. Тойнбі та Ф. Віз, 

«Світова Служба Бі-Бі-Сі народилася … з метою поєднання розпорошених 

британських підданих у колоніях та імперських володіннях в усьому світі через 

радіомовлення. Зокрема, трансляції розглядалися як спосіб об’єднання 

поселенців, солдатів та колоніальних адміністраторів у загальній культурі 

“рідного дому”» [567, с.547]. Ще однією мотивацією могло бути бажання 

протидіяти дедалі активнішому іномовленню Радянського Союзу, яке активно 

пропагувало ідеї світової революції і мало небезпечний (з точки зору Британії) 

вплив на колонії, зокрема, Індію (див. [541, с.916]). У наступні роки мовленням 

були охоплені практично всі території Британської імперії. Варто відмітити, що 

передача повідомлень не була односторонньою: місцеві мовники також готували 

повідомлення, які передавалися в метрополію і звідти транслюватися по всій 

імперії (див. [277]). Це, в контексті налагодженої системи як оперативного 

поширення інформації як від метрополії до колоній, так і від колоній у «центр» 

за допомогою телеграфних мереж (діяльність агентства Рейтерс тощо) дозволяє 

говорити про успішну спробу створити медійну систему в межах всієї 
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Британської імперії (а враховуючи її масштаби, можна говорити про неї як про 

першу квазі-глобальну медійну систему). 

Перші трансляції іноземною (арабською) мовою розпочалися 1938 році 

для боротьби з антибританськими повстаннями в арабських регіонах 

Британської імперії, які почасти стимулювалися підтримуваними Німеччиною 

пропагандистськими програмами [615, с.30]. З метою протидії нацистській 

Німеччині та її європейським союзникам, а особливо після вибуху Другої 

світової війни Бі-Бі-Сі почала активно створювати служби іномовлення 

європейськими мовами. Також розпочалося мовлення іспанською та 

португальською мовами на країни Латинської Америки [277]. Вже тоді, як 

відзначають дослідники, діяльність Бі-Бі-Сі підпадала під визначення публічної 

дипломатії: тут був актор (британський уряд), який намагався впливати на 

іноземних громадян (через Бі-Бі-Сі) для досягнення конкретних 

зовнішньополітичних цілей (боротьби з нацистською пропагандою та підтримки 

британських інтересів) [467, с.11]. У період Холодної війни BBC World Service 

стала одним із рупорів мовлення на країни соцтабору, хоча й претендувала на те, 

що вона виконує функцію інформування, а не пропаганди. 

В умовах постбіполярного світу відбулася певна переорієнтація Світової 

служби Бі-Бі-Сі, що обумовлювалася зникненням задач, що були актуальними у 

період Холодної війни, новою розстановкою сил на міжнародній арені та появою 

нових викликів. Зокрема, були відкриті нові мовні служби, насамперед в 

азійському та африканському регіонах. Частина з них була орієнтована на 

охоплення нових аудиторій на пострадянському просторі (країни Центральної 

Азії), частина — на аудиторії в країнах — колишніх британських колоніях. При 

цьому було згорнуто низку мовних служб в Європі. Варто відмітити, що для 

кожної діючої мовної служби підтримуються сторінки у таких соціальних 

медіях, як Facebook, Twitter, Instagram та YouTube. 

У 2016 році BBC World Service проголосила про найбільшу з 1940-х років 

«експансію», в рамках якої передбачався запуск 11 нових мовних сервісів, у т.ч. 

шість в Африці та п’ять в Азії. Загалом корпорація поставила перед собою задачу 
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досягнути аудиторію в 500 млн. осіб (див. [303]). Докладніше присутність 

британського іномовлення проаналізовано за окремими регіонами у Розділі 2, і 

як можна побачити з результатів цього аналізу, в таких регіонах як Африка та 

Азія у фокусі уваги іномовлення головно лежать країни — колишні британські 

колонії. 

Загалом, згідно даних офіційного сайту Світової служби Бі-Бі-Сі, 

мовлення ведеться (через радіо та/або Інтернет) такими мовами, як 

азербайджанська, англійська, арабська, бірманська, валлійська, в’єтнамська, 

гельська, індонезійська, іспанська, китайська, киргизька, корейська, непальська, 

перська, португальська, російська, сербська, суахілі, тайська, турецька, узбецька, 

українська, урду, французька, японська, низкою мов регіону Індії, Пакистану та 

Шрі-Ланки, а також низкою локальних мов Африки (загалом 44 мови). 

Телевізійне мовлення ведеться, окрім англійської, арабською, пенджабською, 

перською та російською мовами. Як можна побачити, британське іномовлення 

значною мірою орієнтоване на території, що входили до Британської 

колоніальної імперії. 

Згідно з угодою між Державним секретарем Її Величності у справах 

культури, медіа та спорту та Бі-Бі-Сі, довготермінові цілі Світової служби 

корпорації мають включати в себе забезпечення точного, неупередженого та 

незалежного висвітлення новин, що стосується міжнародних та національних 

подій; презентація збалансованого британського бачення цих подій; точне та 

ефективне представлення англійського життя, інститутів та досягнень [314, с.35–

36]. Таке формулювання, попри дискусії щодо того, чи може «британське 

бачення» бути «збалансованим» (див., наприклад, [467]), тим не менш цілком 

вписується в традиційне бачення іномовлення як інструменту політики публічної 

дипломатії. 

Як зауважив дослідник історії мовлення Дж. Вуд, «Характер та стиль її 

трансляцій були відпрацьовані та вдосконалені протягом багатьох років, і стали 

такими, що тепер викликають заздрість багатьох основних телекомпаній світу. 

Вона встановила світовий стандарт, за яким оцінюють інших. … Один із 
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конкурентів назвав її тонким та вишуканим інструментом впливу на свідомість, 

заснований на відпрацьованих єзуїтами принципах» [602, с.168]. Можливо, саме 

це дозволило BBC World Service стати найбільшою у світі службою іномовлення. 

Щодо становлення іномовлення Франції, то ідея створення радіослужби 

для мовлення на територію французьких колоній виникла ще у 1929 році. Така 

служба, що одержала назву Le Poste colonial, була урочисто відкрита 

президентом Франції Г. Думерґом 6 травня 1931 року, в день відкриття 

міжнародної колоніальної виставки в Парижі. Її цільовою аудиторією були 

французькі колонізатори та група тубільців, які були навчені говорити 

французькою та виконувати низькокваліфіковану роботу; загалом потенційна 

аудиторія складала бл. 100 млн. мешканців Французької колоніальної імперії. 

Мовлення велося, окрім французької, також іспанською та англійською мовами, 

до яких згодом додалися грецька, норвезька, румунська, російська, 

сербохорватська, шведська та японська мови. Задля охоплення підконтрольних 

територій у Близькому Сході та Північний Африці було відкрито мовлення 

арабською мовою [556, с.4089; 514]. 

У 1930-х роках Poste colonial стає інструментом пропаганди, у т.ч. як засіб 

протидії іномовленню Великої Британії, СРСР, Італії та нацистської Німеччини. 

У березні 1938 року, у відповідності з новими задачами діяльності, радіослужба 

була перейменована на Paris-Mondial, що мало символізувати відхід від 

мовлення лише в межах Французької колоніальної імперії. Як заявив на відкритті 

нової радіослужби міністр служб пошти, телеграфу та телефонії Франції, 

«сьогодні Французька республіка має чудовий інструмент, який дозволить 

інформувати народи, якими б віддаленими від неї вони не були, про свою 

міжнародну політику, … про своє непохитне прагнення миру» (цит. за [522, 

с.259]). Мовлення велося, окрім французької, англійською, арабською, 

італійською та німецькою, а на початку 1940 року кількість іноземних мов вже 

зросла до 20. 

Варто відмітити, що французьке іномовлення намагалося, хоча й не завжди 

оперативно, реагувати на поточну зовнішньополітичну ситуацію. Так, у квітні 
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1937 року, під час розгортання Громадянської війни в Іспанії, було збільшено 

обсяг мовлення іспанською мовою; у березні 1938 року було створено або 

посилено німецьку, італійську та іспанську секції, до якої були залучені 

політичні біженці з відповідних країн. Враховуючи міжнародну обстановку та 

вибух Другої світової війни, Paris-Mondial постійно нарощувало перелік 

іноземних мов: після вторгнення німецьких військ у Чехословаччину у 1938 році 

з’явилось мовлення словацькою та чеською, після вторгнення в 1939 році у 

Польщу — польською мовою, після нападу на Данію та Норвегію розпочалося 

мовлення на мовах цих країн; для протидії пропаганди союзників Німеччини 

з’явилось мовлення болгарською, грецькою, японською тощо [514]. 

Загалом, зусилля Франції з іномовлення у міжвоєнний період дослідники 

оцінюють як не надто успішні. Країна не мала належного досвіду, і, до того ж, 

надто ліберально поводилася з іноземними пропагандистськими радіослужбами, 

відмовляючись від прямих нападок на ворогів і навмисно утримуючись від 

прямого спростування німецької та італійської пропаганди, за винятком випадків 

коли радіостанції цих країн передавали відверто брехливу інформацію, що 

потребувала «корекції». Як слабкі місця французького іномовлення того 

передвоєнного періоду вказуються також надто висока «інтелектуальність» 

програм, висока частка культурних передач, а також тенденція лише реагувати 

на пропаганду Німеччини та Італії замість того щоб активно просувати свої ідеї 

(див. [522, с.261–262]). 

У період Другої світової війни в окупаційній зоні Франції під 

керівництвом Propaganda-Abteilung Frankreich — пропагандистської служби 

німецького військового командування в окупованій зоні Франції, створеній для 

контролю та цензури преси, радіомовлення, літератури, кінематографу, 

культурних подій — організовується радіослужба Radio-Paris, відповідальна за 

розповсюдження німецької пропаганди по всьому світу французькою мовою. Її 

назва повторювала ім’я довоєнної паризької радіостанції, що мало ввести в 

оману слухачів [512]. Сама Франція за умовами Угоди про перемир’я не мала 

права здійснювати міжнародне мовлення. 
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У той же час рух «Вільна Франція» (фр. «La France libre»), що вів боротьбу 

за звільнення Франції від німецької окупації та режиму Віші, теж використовував 

потенціал радіомовлення. Керівництво руху добре усвідомлювало, що вагомою 

причиною поразки країни стала успішна пропаганда нацистської Німеччини, 

якій Франція нічого не змогла протиставити. І тому використання радіомовлення 

як єдиного доступного способу пропагандистського впливу на населення 

окупованої країни стала важливим компонентом діяльності руху. Одним із 

напрямів цієї діяльності стала співпраця «Вільної Франції» з британською 

компанією Бі-Бі-Сі. Цінність цієї співпраці для руху полягала насамперед у тому, 

що з британської території можна було вести радіопропаганду на територію 

окупованої Франції (див. [315, с.31]). Іншим напрямом зусиль стала організація 

у 1940 році самостійного мовлення з території підконтрольних руху французьких 

колоній. 

Очолюваний Ш. де Голлем тимчасовий уряд, розуміючи вагу іномовлення, 

створює службу іномовлення Emissions vers l’Etranger (EVE), яка розпочала 

роботу 1 січня 1945 року. Мовлення здійснювалося 20 мовами на 46 країн світу 

[475, с.109]. Однак після відставки де Голля рівень уваги до іномовлення 

відчутно падає: скорочується бюджет, зникають з ефіру окремі мови, хоча 

спорадично з’являються нові. Зокрема, з початком Холодної війни було згорнуто 

мовлення на низку східноєвропейських країн, однак під час Угорської революції 

1956 року упродовж декількох тижнів зріс обсяг мовлення угорською мовою. 

Наприкінці 1950-х років в умовах зростаючої напруженості у французьких 

колоніях Північної Африки французьке іномовлення активізує свою діяльність у 

Магрибському регіоні, зокрема, намагаючись протидіяти передачам з Єгипту на 

підтримку націоналістичних рухів та незалежності. У жовтні 1960 року, у розпал 

Берлінської кризи, було відновлено мовлення російською мовою за участю 

російських емігрантів 1920-х років, однак воно мало досить «дипломатичний» 

характер, оскільки МЗС Франції не бажало втручатися у радіовійну між СРСР і 

Заходом, щоб не зашкодити франко-радянським відносинам [514]. 
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Іномовлення у Франції у період Холодної війни було «заручницею» 

внутрішньополітичної обстановки і зазнавало численних реорганізацій. 

Найбільш вагомою з них стала утворення 1 січня 1975 року національної 

радіокомпанії Radio France, до якої перейшли функції іномовлення. В її рамках 

створюється радіослужба Radio France Internationale (RFI). В той час були 

визначені такі пріоритетні напрями іномовлення: в 1975 році розпочалося 

мовлення на африканський регіон, головно на т.зв. французьку Африку, яку 

Франція розглядала як зону свого привілейованого впливу у Третьому світі (т.зв. 

Південний канал, Chaîne sud); у 1976 році — на франкомовні аудиторії США та 

Центральної Америки (Західний канал, Chaîne Ouest) [514]; у 1977 

розпочинається мовлення на країни ЦСЄ (Східний канал, Chaîne Est). 

Осучаснення французького іномовлення відбувається після приходу у 

1981 році до влади президента Ф. Міттерана. Вже на початку 1982 року був 

ухвалений п’ятирічний план розвитку RFI, який передбачав просування 

французької мови за допомогою іномовлення. В цей період формується й 

нормативне забезпечення державного іномовлення. Законом «про аудіовізуальні 

комунікації» від 29 липня 1982 року визначалося, що завданнями діяльності 

державної телерадіослужби є служіння загальним інтересам, у переліку яких 

було, зокрема, зазначено сприяння розповсюдженню за кордоном французької 

культури у всіх її формах та участь в діалозі між культурами, зокрема 

франкомовними, а також задоволення інформаційних та культурних потреб 

французького народу за кордоном. Крім того, законом формувалася система 

національних радіомовних та телевізійних компаній, яка передбачала наявність 

окремої національної компанії для мовлення за кордон [452, с.2431, 2436]. Такою 

компанією, згідно з Декретом від 17 вересня 1982 року, стає Radio-France 

International [345, с.2812]. 

Перший французький телеканал, орієнтований на міжнародне мовлення — 

TV5 — розпочав роботу у 1984 році, з 2006 року має назву TV5 Monde. Канал 

здійснює мовлення лише французькою мовою у бл. 200 країнах світу, 

поширюючи культурні програми, фільми та новини, слугуючи, таким чином, 
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інструментом політики франкофонії (див. [556, с.1879]). Місією каналу є 

просування французької мови та франкомовної творчості. За даними офіційного 

сайту, аудиторія TV5 Monde складає 60 мільйонів глядачів щотижня [570]. Також 

у 1999–2003 роках функціонував телеканал CFI TV, орієнтований на аудиторію 

франкомовної Африки. 

У постбіполярний період іномовлення Франції зазнає чергової 

реорганізації, у т.ч. внаслідок описаних нами вище змін у глобальній медійній 

світ-системі. Так, бажання Франції мати власний глобальний телеканал, 

підсилене, зокрема, досвідом впливу CNN на громадську думку під час війни у 

Перській затоці, а також появою у світовому медійному просторі нових 

міжнародних телеканалів (Euronews, BBC World, Al Jazeera тощо), призвело до 

запуску у грудні 2006 року телеканалу France 24: 5 грудня стартувало мовлення 

в Інтернеті, наступного дня розпочали роботу франкомовний та англомовний 

телеканали. Наступного року, 2 квітня, стартував арабомовний телеканал. На 

сьогоднішній день аудиторія France 24 складає 41,7 млн. глядачів [390]. 

З метою об’єднання в рамках однієї структури всіх державних ЗМІ 

Франції, що мають відношення до іномовлення, 4 квітня 2008 року з ініціативи 

президента Н. Саркозі створюється холдинг «Іномовлення Франції» (Audiovisuel 

extérieur de la France, AEF), власником якого є держава. Холдинг включив в себе 

радіослужбу RFI разом із Monte Carlo Doualiya та телеканал France 24. У 2014 

році холдинг змінив назву на France Médias Monde. За даними офіційного сайту 

холдингу, його щотижнева аудиторія складає близько 100 млн. осіб [391]. 

Створення нової структури, що включала в себе не лише радіомовлення, 

але й телебачення, викликало потребу у переформулюванні задач іномовлення. 

Законом від 5 березня 2009 року було внесено зміни до Закон від 30 вересня 1986 

року. Згідно з ними, компанія, відповідальна за зовнішній аудіовізуальний сектор 

Франції, має місію сприяти розповсюдженню та пропаганді французької мови, 

французької та франкофонної культур, а також впливу Франції у світі, зокрема 

через підготовку та трансляцію телевізійних і радіопередач або за допомогою 

онлайнових служб загального користування, що стосуються французьких, 
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франкофонних, європейських та міжнародних новин [451]. В такому 

формулюванні місія національної служби іномовлення Франції існує дотепер. 

Декретом від 25 січня 2012 року були конкретизовані завдання 

національної компанії у сфері іномовлення. Зокрема, метою іномовлення 

Франції встановлено сприяння впливові Франції і франкомовного світу, та 

заохочення демократичних та республіканських цінностей на глобальному рівні. 

Компанія, відповідальна за іномовлення Франції, має запропонувати 

альтернативу існуючим засобам масової інформації на міжнародній арені, 

пропонуючи різними мовами, всіма засобами, французьке бачення міжнародних 

новин, яке особливо характеризуються незалежністю політичної влади та 

сприянням діалогу, обміну думками та публічними дебатами. Французьке 

іномовлення повинно також просувати французьку та франкомовну культуру у 

всьому її різноманітті. Реалізація цього прагнення передбачає посилення 

міжнародної медійної присутності Франції. Визначено, що каналами поширення 

інформації є телевізійні та радіоканали, які входять до служби французького 

іномовлення, а також загальнодоступні служби Інтернету. Крім того, до суб’єктів 

іномовлення був віднесений, окрім AEF, також і канал TV 5 Monde. Головними 

мовами, якими здійснюється мовлення, визначені французька, англійська та 

арабська. Метою телевізійного іномовлення визначено інформування про 

міжнародні новини, приділяючи особливу увагу багатосторонньому виміру 

міжнародних відносин, і, зокрема, європейському будівництву, а також про події 

та дебати, що відбуваються у Франції, у доступній для іноземної аудиторії формі. 

Телевізійні служби іномовлення повинні ідентифікуватися як власне французькі 

і представляти Францію, її культуру, туристичний потенціал, політичне та 

інституціональне життя, її технологічні, наукові та економічні досягнення. 

Метою радіослужб французького іномовлення визначено сприяння поширенню 

французької культури та слугувати джерелом інформації щодо французьких та 

міжнародних новин. Використання Інтернету має на меті виконання функцій 

іномовлення, описаних вище, а також розвиток відносин із цільовими аудито-

ріями за рахунок використання інтерактивних інструментів [344]. 
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Другий напрям іномовлення — пропагандистський — не є окремим від 

попереднього, адже і в діяльності колоніальних служб іномовлення можна 

виявити елементи впливу на громадську думку. Однак в цій групі ми розглянемо 

ті служби міжнародного мовлення, чиї створення і розвиток пов’язаний саме з 

необхідністю реалізації пропагандистської функції в контексті підтримки 

зовнішньої політики держави. 

Ймовірно, найяскравішим прикладом пропагандистського іномовлення є 

діяльність розглянутих нами у підрозділі 3.1 американських радіослужб «Голос 

Америки», «Радіо свобода» та «Радіо вільна Європа». Попри свою вагому роль 

під час Холодної війни, на початку біполярного періоду сама ідея державного 

іномовлення зазнала ґрунтовного переосмислення. Окрім окреслених нами у 

підрозділі 3.1 факторів, пов’язаних з новими міжнародними реаліями, серйозний 

вплив саме на американське іномовлення спричинила поява приватних 

міжнародних мовників. Як підсумував Т. Самуель-Азран, запуск CNN у 1980 

році ознаменував появу приватних глобальних телевізійних мереж, що в значній 

мірі замінили державні мережі як основний інструмент публічної дипломатії 

після успіху CNN у залученні глобальної аудиторії упродовж війни в Перській 

затоці 1991 року, який призвів до появи наслідувачів. Щоб заручитися довірою 

своїх глядачів у всьому світі, CNN, Sky News, MSNBC та Fox News 

підкреслюють свою прихильність до справедливості, об’єктивності, 

збалансованості та інших норм, визначених професійними стандартами 

комерційних новин. Одночасно фінансовані державою служби іномовлення 

поступово втрачали свій вплив, незважаючи на багаторазові спроби відродити 

державне іномовлення після початку «війни проти тероризму» [519, с.1296]. При 

цьому, як зауважив М. Прайс, ставлення уряду та суспільства до іномовлення 

було набагато менш сприятливим. У середині 1990-х років інституції 

іномовлення були під тиском великих приватних медіа-магнатів та їхніх 

політичних контрагентів. Вони стверджували, що міжнародне мовлення не 

потрібне в «епоху CNN». Радіослужби RFE/RL та VOA розглядались як релікти 

Холодної війни [505, с.206]. 
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Тим не менше, ці служби були збережені і переорієнтовані на нові задачі 

публічної дипломатії США. Як було відзначено на веб-сайті Ради керуючих 

мовленням (BBG), необхідність існування міжнародного мовлення США в 

умовах функціонування успішних глобальних американських телевізійних 

мереж пов’язана з тим, що воно продовжує заповнювати критичну порожнечу, 

особливо в країнах, які не мають вільної преси. Доступ до таких продуктів, як 

CNN International, не є універсальним, цей канал часто доступний лише у готелях 

подорожуючим. Крім того, мовлення CNN обмежується англійською мовою, 

тоді як державне іномовлення використовує широкий спектр мов для 

забезпечення цільових аудиторій «точними й достовірними новинами» і для 

створення альтернативи місцевим ЗМІ, які можуть бути підконтрольними уряду 

і цензурованими [382]. 

В контексті реорганізації міжнародного мовлення викристалізувалася нова 

система служб іномовлення, яка на сьогоднішній день включає в себе п’ять 

мереж мовлення. Ключовою з них є «Голос Америки», яка є єдиною глобальною 

мережею. Мовлення вона розпочала у 1941 році, а під нинішньою назвою — у 

1942-му. Згідно з чинною Хартією «Голосу Америки», ухваленою у 1976 році, 

довгострокові інтереси Сполучених Штатів забезпечуються шляхом прямої 

комунікації з народами світу за допомогою радіо. Щоб бути ефективним, «Голос 

Америки» (VOA) повинен завоювати увагу і повагу слухачів. Відповідно, 

принципами його роботи є: 1) VOA має неухильно служити як надійне й 

авторитетне джерело новин. Новини VOA мають бути точними, об’єктивними й 

вичерпними; 2) VOA має презентувати Америку, а не будь-який окремий сегмент 

американського суспільства, і тому має представляти збалансовану й всеосяжну 

проекцію значущих американських думок і інституцій; 3) VOA повинен 

представляти політику США чітко та ефективно, а також представляти 

відповідні дискусії та думки щодо цієї політики [468]. 

На сьогоднішній день, згідно з даними офіційного сайту, мережа включає 

в себе більш як 50 служб 46 мовами, орієнтовані на різні країни та регіони, а 

також дві глобальні служби — англійською мовою та службу «Learning English», 
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орієнтовану на забезпечення новинними мультимедійними матеріалами тих, хто 

вивчає американську англійську мову. Представлена у додатку В таблиця В.1 дає 

досить наочну картину цільових аудиторій політики публічної дипломатії США 

(тут слід пам’ятати, що деякі мови, зокрема арабська, у переліку служб відсутні 

позаяк для цих регіонів існують окремі служби іномовлення, про які йтиметься 

нижче): у Європі це Україна, Сербія, кавказькі країни; в Азії — Афганістан, Іран, 

Пакистан, Курдистан, і т.д., що цілком узгоджується з поточними 

зовнішньополітичними пріоритетами США (більш детально регіональна 

активність американського іномовлення представлена у Розділі 2). Загалом, як 

було відзначено на веб-сайті Ради керуючих мовленням, додання чи зникнення 

мовних служб та програм пов’язана з необхідністю відображення національних 

інтересів США, і відповідні рішення ґрунтуються на різних факторах, 

включаючи можливості доступу аудиторії до вільних та збалансованих новин, 

ефективності діючих програм та стратегічних інтересах США [382]. 

Варто відмітити, що «Голос Америки» не має постійно діючих телеканалів 

та радіостанцій, а лише здійснює певний обсяг мовлення (від декількох годин на 

тиждень до декількох годин на день) через різні канали, у т.ч. через Інтернет. Всі 

мовні служби «Голосу Америки» мають окремі веб-сайти, на яких публікуються 

стрічки новин, а також забезпечується онлайнове мовлення радіо та/або 

телебачення (за наявності відповідних форм мовлення). Крім того, кожна служба 

представлена в основних соціальних медіях: Facebook, Twitter, Youtube. Загалом, 

за даними сайту Агентства США з глобальних медіа, аудиторія «Голосу 

Америки» складає 275,2 млн. осіб. 

Наступим компонентом системи іномовлення США є радіослужба «Радіо 

Вільна Європа / Радіо Свобода» (RFE/RL), яка відігравала вагому роль у період 

Холодної війни, спільно з іншими західноєвропейськими службами міжнарод-

ного мовлення слугуючи, поряд із виконанням пропагандистських функцій, 

містком між розділеною європейською медіа-системою. У постбіполярний 

період відбулася переорієнтація служби зі східноєвропейського регіону на інші 

країни — пострадянські, балканські та азійські, які є об’єктом особливих 
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інтересів США (Афганістан, Іран та Пакистан); загалом, згідно даних офіційного 

сайту, мовлення ведеться 26 мовами на 22 країни світу. Крім того, активно 

використовується потенціал Інтернету — на даний час функціонує більше 40 

новинних веб-сайтів, які забезпечують прицільне охоплення цільових аудиторій 

— приміром, функціонують три веб-сайти для Криму відповідно українською, 

російською та кримськотатарською мовами (більш детально регіональна 

активність RFE/RL представлена у Розділі 2). Всі служби RFE/RL широко 

представлені в соціальних медіях, причому як в міжнародних (Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, Telegram), так і в тих, що є популярними в окремих 

країнах/регіонах (приміром, служби, створені для Росії, мають також сторінки в 

соціальних мережах ВКонтакте та Одноклассники). 

 Як можна побачити за зведеної таблиці у додатку В (таблиця В.2), цільові 

аудиторії цілком корелюють з векторами зовнішньополітичних інтересів США. 

Однак, на відміну від служби «Голос Америки», орієнтованої на презентацію 

власне США у міжнародному інформаційному просторі, місія RFE/RL «полягає 

у сприянні демократичним цінностям та інституціям, повідомляючи новини в 

країнах, де вільна преса заборонена урядом чи не повністю встановлена» (див. 

[468]), що, в принципі, не відрізняється від ситуації періоду Холодної війни. 

Загалом, за даними сайту Агентства США з глобальних медіа, аудиторія RFE/RL 

складає 33,9 млн. осіб. 

На окрему увагу в структурі американського міжнародного мовлення 

заслуговує Офіс кубинського мовлення (Office of Cuba Broadcasting), що являє 

собою унікальний приклад створення служб радіомовлення (Radio Martí, 1985 р.) 

та телевізійного мовлення (TV Martí, 1990 р.) для осягнення аудиторії однієї 

країни. Мовлення, а також інформаційні матеріали доступні також через веб-сайт 

Radio Televisión Martí та сторінки у соціальних медіях Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube. Місія Офісу «полягає у сприянні свободі та демократії 

шляхом надання людям Куби об’єктивних новин та інформаційних програм» 

(див. [468]). Загалом, за даними сайту Агентства США з глобальних медіа, 

аудиторія Офісу складає 1 млн. осіб. 
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Інші мережі, що входять до системи іномовлення США, виникли вже у 

постбіполярний період. 

У 1996 році розпочала мовлення радіослужба «Вільна Азія» (варто 

відмітити, що служба з подібною назвою існувала у період Холодної війни і 

виконувала, подібно до RFE/RL, пропагандистські функції). Вона являє собою 

приватну неприбуткову корпорацію, що фінансується урядом США, зі штаб-

квартирою у Вашингтоні. Початково вона створювалася задля просування 

демократії та прав людини у Китаї (див. [396, с.5]), але у наступні роки з’явилися 

служби іншими мовами регіону Східної Азії, і на сьогодні Радіо «Вільна Азія» 

охоплює своїм мовленням шість країн — Бірму, В’єтнам, Камбоджу, Китай, Лаос 

та Північну Корею (загалом 9-ма мовами). Мовлення здійснюється через радіо 

та Інтернет; веб-сайт служби має 10 мовних версій (всіма мовами мовлення та 

англійською), також кожна мовна версія представлена у провідних соціальних 

медіях — Facebook, Youtube, Twitter. Подібно до RFE/RL, місія Радіо «Вільна 

Азія» «полягає в наданні точних і своєчасних новин і інформації країнам Азії, 

уряди яких забороняють доступ до вільної преси» (див. [468]). Загалом, за 

даними сайту Агентства США з глобальних медіа, аудиторія цієї служби складає 

50,7 млн. осіб. 

Для покриття мовленням арабського регіону в системі американського 

іномовлення функціонує організація Middle East Broadcasting Networks (MBN), 

яка включає в себе створені у 2004 році телеканали Alhurra та Alhurra-Iraq, 

створену у 2002 році на заміну малоуспішній арабській службі «Голосу 

Америки» радіослужбу Radio Sawa, запущений у 2017 році орієнтований на 

регіон Магрибу інформаційний портал Maghreb Voices та інші онлайнові 

ресурси. Також активно використовуються створені для кожної окремої служби 

сторінки у соціальних медіях (Facebook, Youtube, Twitter).  

Місією MBN проголошено «забезпечити об’єктивні, точні та актуальні 

новини та інформацію для людей Близького Сходу про регіон, світ і США. MBN 

підтримує демократичні цінності, розширюючи спектр ідей, думок та 

перспектив, доступних у засобах масової інформації регіону» (див. [468]). 
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Загалом, за даними сайту Агентства США з глобальних медіа, служби MBN 

охоплюють 22 країни Близького Сходу з аудиторією 24,7 млн. осіб. 

Таким чином, американське іномовлення чітко орієнтоване на підтримку 

зовнішньополітичних задач. Водночас система засобів масової інформації, що 

виконують функцію міжнародного мовлення, не є однорідною (на відміну від 

інших країн). Це, на нашу думку, може пояснюватися як історичними 

особливостями створення окремих служб мовлення, так і тією обставиною, що 

бренд служби «Голос Америки» не є привабливим в окремих країнах та регіонах. 

Серед європейських країн, які спроміглися створити глобальні системи 

іномовлення, розглянемо приклад Німеччини. Особливістю цієї країни є те, що 

за підсумками Першої світової війни вона втратила свої колонії, і тому розвиток 

її міжнародного мовлення не детермінувався інтересами інформаційної 

підтримки єдності колоніальної імперії, своїх експатріантів тощо, а згодом — 

збереження впливу у незалежних країнах, що утворилися після розпаду імперії. 

У 1953 році у ФРН була створена радіослужба іномовлення Deutsche Welle 

(«Німецька хвиля»). Початково згідно з рішенням Верховної комісії союзників, 

вона мовила лише німецькою, але згодом одержала право мовити й іншими 

мовами, і в наступні роки доволі активно створювала мовні служби, 

розширюючи мовлення на країни Європи (насамперед ЦСЄ), Азії, Африки та 

Америки, ставши, таким чином, глобальним мовником. На сьогоднішній день 

кількість мов мовлення Deutsche Welle становить 31 (див. таблицю В.5; більш 

детально відповідні служби розглядаються у Розділі 2) (див. [348]). 

Крім того, у 1992 році був запущений всесвітній супутниковий телеканал 

DW-TV німецькою та англійською, а з 1993 року — іспанською мовами. У 2015 

році відбулося переформатування телевізійного іномовлення Deutsche Welle 

Зокрема, був запущений новий глобальний англомовний телеканал DW, а також 

чотири регіональні цілодобові телеканали: DW Amerika (нині — DW Deutsch+) 

— доступний на обох континентах Америки, мовлення 20 годин німецькою та 4 

години англійською мовами; DW Latinoamérica (з 2017 року — DW Español) — 

іспаномовний телеканал, орієнтований на країни Латинської Америки та США; 
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DW Deutsch — орієнтований на країни Азії німецькомовний канал (за даними 

веб-сайту DW, доступний також у Східній Європі та Австралазії); DW Arabia — 

орієнтований на глядачів арабського світу телеканал арабською мовою 

(доступний в більшості країн Європи, у країнах Близького Сходу, Північної та 

Північно-Східної Африки, Аравійського півострова та Перської затоки). Як 

заявив генеральний директор DW П. Лімбург, Німеччина привертає увагу 

багатьох на міжнародній арені, хто бажає орієнтуватися в світі, і Deutsche Welle 

має на меті задовільнити ці потреби англомовним мовленням [352]; «німецька 

перспектива стає все більш важливою. Завдяки цьому, а також контенту, що 

висвітлює німецьку культуру, економіку та науку, ми диференціюємо себе від 

інших міжнародних телеканалів» [350]. У 2018 році, одержавши збільшення 

бюджету, Deutsche Welle заявила про намір запустити окремий телеканал 

турецькою мовою, що, імовірно, пов’язано з великою кількістю турецьких 

мігрантів. Крім того, упродовж наступних кількох років Deutsche Welle має намір 

зосередитись головним чином на Росії та Східній Європі, Туреччині, арабському 

світі, Африці на південь від Сахари, Афганістані, Пакистані та Ірані (див. [351]). 

Всі мовні служби мають окремі сторінки в рамках єдиного багатомовного 

порталу DW, а також сторінки у Facebook та Twitter. Загалом, аудиторія Deutsche 

Welle на сьогоднішній день складає 85 млн. користувачів телевізійних сервісів 

та 36 млн. користувачів радіо та онлайнових сервісів [351]. 

Вагому роль у іномовленні Німеччини становлять матеріали для вивчення 

німецької мови, що дозволяє говорити про його наближення до моделі 

культурної дипломатії. 

Це одним вагомим «гравцем» глобальної медійної світ-системи є КНР. 

Китай є порівняно «молодим» учасником процесів міжнародної медійної 

комунікації — попри те, що перші служби іномовлення були відкриті ще в період 

Холодної війни, активна експансія КНР у світовий медійний простір розпочалася 

вже в постбіполярний період. 

Історію свого іномовлення КНР відліковує з 1947 року, коли «Нове 

китайське радіо Сіньхуа» — радіослужба Комуністичної партії Китаю — 
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розпочало мовлення англійською мовою (після утворення КНР служба була 

перейменована у Радіо Пекін). Упродовж Холодної війни були відкриті ще низка 

мовних служб, у т.ч. монгольською, російською, японською тощо мовами. 

Однак, враховуючи характер політичного режиму в країні, не викликає подиву 

пропагандистський характер тодішнього китайського іномовлення. Як зауважив 

Дж. Курланцік, в той період Китай взагалі не звертав уваги на публічну 

дипломатію або, коли це робилося, робив незграбні спроби, які межували з 

чистою пропагандою; міжнародне радіомовлення просто ретранслювало заяви 

китайських лідерів [441, с.61–62]. 

Оновлення китайського іномовлення відбулося у 1990-х роках разом із 

початком використання китайським керівництвом практик публічної дипломатії. 

У 1993 році радіослужба іномовлення одержала сучасну назву «Міжнародне 

радіо Китаю» (далі МРК), і почала розширювати кількість мовних служб. У 1998 

році був запущений багатомовний веб-портал МРК, який дозволив ще більше 

розширити аудиторію Міжнародного радіо Китаю. Наразі МРК використовує 61 

мову у своєму іномовленні, має майже 70 зарубіжних радіостанцій та 18 

глобальних інтернет-радіослужб, шість основних закордонних регіональних 

бюро та 32 кореспондентські закордонні бюро. Це комунікаційна платформа, яка 

інкорпорує найбільшу кількість засобів комунікації в Китаї та включає най-

більшу кількість мовних послуг серед основних глобальних медіа-організацій 

[597]. Важливим напрямом діяльності МРК є просування китайської культури та 

надання сервісів для тих, хто вивчає китайську мову, адже, як зауважив 

О. Шевчук, проведення різноманітних акцій культурного характеру, які 

найбільш повно представляють позитивні риси китайської культури, займають 

вагоме місце серед основних механізмів реалізації стратегії «м’якої сили» КНР 

[273, с.97]. Мовні служби МРК мають свої окремі сторінки у Facebook. 

У 1992 році був запущений китайський державний міжнародний телеканал 

CCTV-4, який здійснював мовлення китайською та англійською мовами. У 2000 

році був запущений міжнародний англомовний канал CCTV-9 (після цього канал 

CCTV-4 став мовити виключно китайською). У 2007 році CCTV-4 розділився на 
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три канали мовлення китайською мовою відповідно для Європи, Північної та 

Південної Америки, та Азії й Австралазії). 

У 2004 році був запущений двомовний (французькою та іспанською 

мовами) телеканал, який у 2007 році був розділений на окремі іспаномовний та 

франкомовний канали; у 2009 році — арабомовний та російськомовний канали. 

У грудні 2016 року була створена Китайська глобальна телевізійна мережа (англ. 

China Global Television Network, CGTN), яка належить державному ТРК 

Китайське центральне телебачення і об’єднує шість каналів (п’ять 

вищезазначених та англомовний документальний канал CGTN Documentary). 

Крім того, в рамках CGTN у 2012 році створені підрозділи CGTN America та 

CGTN Africa для поширення новин англійською мовою у відповідних регіонах. 

Мовлення здійснюється через традиційні канали та Інтернет. Згідно з офіційним 

сайтом CGTN, мережа має на меті висвітлювати новини з усього світу з 

китайської перспективи [280]. 

Будучи держаними ЗМІ, китайське іномовлення, як відзначають 

дослідники, є політичним інструментом. Воно отримує вказівки від Міністерства 

закордонних справ щодо того, що слід включити до її програм, виходячи з 

відомостей, наданих посольствами в цільових областях. Програми, що 

супроводжують новини, розробляються задля посування китайського бізнесу, 

культури, туризму і навіть мови [518, с.286]. 

Тим не менше, входження Китаю у глобальну медійну світ-систему є 

досить важким процесом. Дослідник Університету Хоккайдо Чжоу Цянь 

виокремив зовнішні та внутрішні проблеми розвитку міжнародного мовлення 

КНР. До зовнішніх він відніс домінування в світовому медійному просторі 

західних мовників, насамперед американських, і, як наслідок, необхідність для 

китайських інформаційних організацій за кордоном долати ідеологічні та 

культурні розриви. Це вимагає не лише вдосконалення інфраструктури, а й 

м’якої сили, яка може компенсувати труднощі, що виникають через відмінності 

в культурі та політичних системах. До внутрішніх дослідник відніс насамперед 

збереження в тій чи іншій формі пропагандистського характеру міжнародного 
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мовлення КНР, що викликає недовіру до нього на Заході. Китайське мовлення за 

кордоном продовжує базуватися на принципах «повідомляти лише гарні 

новини» та «не згадувати за кордоном погану інформацію про батьківщину», і 

ця практика завдає шкоди довгостроковому розгортанню китайських ЗМІ за 

кордоном (див. [509]). 

Виходячи зі сприйняття КНР як недемократичної держави з цензуро-

ваними ЗМІ, перед іномовленням країни стояла й досі стоїть задача подолання 

свого іміджу як рупору Комуністичної парії Китаю та джерела необ’єктивної 

інформації, а також презентація себе як представника Китаю та китайської 

культури. Як заявив колишній очільник відділу пропаганди ЦК КПК Лю 

Юньшань, офіційним мандатом CCTV є трансляція новин і програм про Китай, 

які посилюють політику «м’якої сили» китайської влади. Він також повідомив, 

що китайські ЗМІ потребують прискорення темпів зовнішнього розвитку як 

невідкладного стратегічного завдання забезпечення того, щоб китайські 

комунікації відповідали зростаючому міжнародному статусу країни [529, с.13]. 

Переходячи до аналізу впливу веб-технологій, зокрема, соціальних медій, 

на дипломатичну практику, слід зауважити, що саме це явище одержало різні 

назви — «віртуальна дипломатія», «мережева дипломатія», «електронна дипло-

матія», «кібердипломатія», «цифрова дипломатія», «дипломатія 2.0» (і навіть 3.0) 

тощо. У найширшому розумінні, термін «віртуальна дипломатія» означає зміни 

у дипломатичній практиці, пов’язані з появою мережевого світу. У найвужчому 

розумінні, термін включає в себе процеси прийняття рішень, координації, 

комунікації, і практики міжнародних відносин, які проводяться за допомогою 

інформаційних і комунікаційних технологій [562, с.479]. 

Більш деталізований опис цього явища запропонований у згаданому вище 

«Дипломатичному словнику»: «Проведення дипломатичної діяльності за допо-

могою електронних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема 

Інтернету. ІКТ відчутно змінили способи, якими держави здійснюють свої 

міжнародні комунікації, як зі своїми посадовими особами за кордоном, так і з 



 251 

іноземними державами, міжнародними організаціями та неурядовими органі-

заціями. Вони також глибоко вплинули на внутрішню організацію міністерств 

закордонних справ та їхніх дипломатичних мереж. Наприклад, залежність від 

традиційної дипломатичної пошти постійно зменшується завдяки дигіталізації 

документів, все частіше використовуються інтернет-системи для навчання, 

задіюються спеціальні канали на YouTube та інші соціальні мережі» [307, с.133]. 

Як можна побачити, у віртуальній дипломатії можна виокремити два виміри. 

Перший — зовнішній — пов’язаний із використанням Інтернету для взаємодії із 

цільовими для дипломатичної служби аудиторіями (і тут ми можемо говорити 

про віртуальну дипломатію як окремий напрям дипломатії публічної); другий — 

внутрішній — пов’язаний із використанням Інтернету у повсякденній роботі 

дипломатичної служби (див. рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Співвідношення понять «публічна дипломатія» 

та «віртуальна дипломатія» 

(джерело: підготовлено автором) 

Надалі ми зосередимо свою увагу саме за зовнішньому вимірі віртуальної 

дипломатії, і розглянемо його характеристики та специфіку на прикладі 

Сполучених Штатах Америки — країни, де ця діяльність має тривалий, успішний 

та системний характер. Зокрема, ухвалені та реалізується низка стратегічних 

ініціатив у царині «віртуальної дипломатії». Однією з перших стала проголошена 

у 2006 році тодішнім державним секретарем К. Райс концепція «трансформа-

ційної дипломатії» (англ. Transformational Diplomacy). В її рамках, зокрема, був 

запущений 2007 року проект Dipnote — офіційний блог Державного 

публічна
дипломатія

віртуальна
дипломатія

зовнішній
вимір

внутрішній
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департаменту, орієнтованого насамперед на зарубіжні аудиторії. У 2009 році 

була проголошена ініціатива «21st Century Statecraft», метою якої є «доповнення 

традиційних інструментів зовнішньої політики новими інноваційними та 

адаптованими інструментами управління державою, які повною мірою задіюють 

мережі, технології та демографічні ресурси нашого взаємозалежного світу» 

[275]. 

Австралійський дослідник Ф. Хенсон, досліджуючи відповідні практики 

Державного департаменту США, виокремив такі «вузли» електронної дипло-

матії: 1) Управління знаннями: використовувати відомчі та загальноурядові 

знання з метою їх збереження, спільного використання та оптимізації задля 

реалізації національних інтересів за кордоном; 2) Публічна дипломатія: 

підтримувати контакти з аудиторіями по мірі їхньої міграції в Інтернет, а також 

використовувати нові комунікаційні інструменти, щоб слухати та націлювати 

важливу аудиторію на основні повідомлення та впливати на основних впливових 

осіб у мережі; 3) Інформаційний менеджмент: допомогти агрегувати величезний 

потік інформації та використовувати це для кращої інформаційної підтримки 

прийняття рішень та для прогнозування і реагування на нові соціальні й 

політичні рухи; 4) Консульські комунікації та реагування: створити прямі, 

особисті канали зв’язку з громадянами, які подорожують за кордон, зі зручними 

комунікаціями в кризових ситуаціях; 5) Реагування на катастрофи: використання 

можливостей з’єднувальних технологій в ситуаціях реагування на катастрофи; 

6) Інтернет-свобода: створення технологій для забезпечення вільного та 

відкритого доступу до Інтернету. Це має пов’язані цілі сприяння свободі слова 

та демократії, а також підривання авторитарних режимів; 7) Зовнішні ресурси: 

створення цифрових механізмів для залучення та використання зовнішнього 

експертного потенціалу для просування національних цілей; 8) Планування 

політики: забезпечення ефективного нагляду, координації та планування міжна-

родної політики урядів у відповідь на інтернаціоналізацію бюрократичного 

апарату [410, с. 4–5]. 
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Функції центрального веб-ресурсу щодо ключових питань зовнішньої 

політики США виконує сайт Державного департаменту. Водночас під його 

орудою функціонує низка цільових веб-сайтів, наприклад, «HumanRights.gov», 

присвячений проблемі захисту прав людини у світі; «Exchange Programs», 

присвячений програмам обміну для громадян та негромадян США, та інші. 

Одним із важливих напрямів використання Інтернету як транскордонного 

ЗМК у дипломатичній практиці стало створення т.зв. «віртуальних» диплома-

тичних представництв — спеціальних веб-сайтів, на які покладаються 

насамперед функції інформування та встановлення контактів з цільовими 

аудиторіями певної країни чи регіону, в яких недоцільно або неможливо 

створити фізичні дипломатичні представництва. Створення віртуальних 

диппредставництв є перспективним, на нашу думку, з огляду на такі два 

ключових міркування. По-перше, їх підтримка є набагато дешевшою, аніж 

реальних консульств, що є привабливим для незаможних та невеликих країн. Ці 

країни, завдяки Інтернету, можуть розгорнути «віртуальну» дипломатичну 

мережу в усіх країнах світу. По-друге, віртуальне представництва може 

функціонувати в умовах, коли існування реального дипломатичного представ-

ництва є неможливим (з огляду на відсутність чи розірвані дипломатичні 

відносини, ведення воєнних дій в регіоні, який входить до консульського округу, 

існування загрози життю співробітникам дипломатичної місії тощо). 

У рамках реалізації ідеї віртуальної дипломатії, яку в останні роки активно 

розвиває Державний департамент США, створюються т.зв. віртуальні представ-

ництва (англ. Virtual Presence Post, VPP) для країн та регіонів, в яких недоцільно 

або неможливо створити реальні дипломатичні представництва. Як і сайти, що 

представляють «реальні» дипломатичні представництва, віртуальні представ-

ництва надають відомості, орієнтовані на населення даної країни (регіону), та 

інформацію про країну (регіон), орієнтовану на громадян США (за такими 

напрямами, як туризм, ведення бізнесу, освіта тощо). 

У 2006 році під час свого виступу у Джорджтаунському університеті 

тодішній держсекретар США К. Райс так описала цю ініціативу: «Можливо, 
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найбільш новітнім та економічно ефективним способом забезпечити більш 

локальне позиціювання є віртуальне представництво. Це коли один або декілька 

наших молодих співробітників створюють і управляють інтернет-сайтом, який 

фокусується на ключових населених пунктах. Цей цифровий конференц-зал 

дозволяє іноземним громадянам, насамперед молодим людям, входити в контакт 

онлайн з американськими дипломатами, які можуть бути від них за сотні миль. 

Це відмінний спосіб з’єднатися з мільйонами нових людей по всій Європі, Азії, 

Латинській Америці» [568]. 

Однією з перспективних форм віртуального представництва стало 

перенесення у «Всесвітнє павутиння» певних функцій дипломатичних установ, 

зокрема, створення т.зв. віртуальних консульств — інтерактивних веб-сайтів, які 

надають інформацію і полегшують електронний доступ до обмеженого кола 

консульських послуг в районі, де немає реальної консульської установи. 

Діяльність такого віртуального представництва може підкріплюватися за 

допомогою відвідувань цієї області співробітниками реальної дипломатичної 

місії (визначення за [307, с.386]). 

Яскравим прикладом, що ілюструє, зокрема, практику створення віртуаль-

ного дипломатичного представництва в умовах розірваних дипломатичних 

стосунків, є запуск 6 грудня 2011 року «віртуального посольства» США в Ірані 

— країні, з якою дипломатичні стосунки були розірвані після Ісламської 

революції в Ірані та захоплення радикальними ісламістами десятків 

американських громадян як заручників у листопаді 1979 року. У відеозверненні 

у зв’язку із запуском цього сайту тодішній держсекретар США Г. Клінтон 

заявила, що головне завдання «віртуального посольства» — сприяти 

налагодженню діалогу між громадянами США та Ірану. Коментуючи ідею, в 

американському керівництві зазначили, що розраховують таким чином 

встановити контакти з пересічними іранцями за відсутності дипломатичних 

зв’язків між Іраном та Сполученими Штатами [14]. 

На самому сайті посольства зазначено, що «цей сайт не є офіційним 

дипломатичним представництвом, а також не представляє і не описує реальне 



 255 

посольство США акредитоване в Ірані. Але, за відсутності прямого контакту, він 

може працювати як міст між американськими та іранськими людьми» [575]. Цілі 

«віртуального посольства» включають в себе боротьбу з дезінформацією і 

сприяння взаєморозумінню, і воно має довгострокову мету підтримки низових 

про-демократичних груп. В основі цієї стратегії лежить ідея, що Сполучені 

Штати можуть вплинути на інформацію, до якої іранська молодь має доступ, і, 

таким чином, впливати на її погляди [500]. 

Сайт працює на двох мовах — англійській і фарсі, і на ньому реалізована 

така ж модель представлення інформації, як і на веб-сайтах реальних 

дипломатичних місій (включаючи використання таких соціальних медій, як 

соціальні мережі Facebook та Google+, відеохостинг Youtube та сервіс 

мікроблогінгу Twitter. Варто відмітити, що вже наступного дня після запуску 

іранський уряд заблокував доступ до сайту американського «віртуального 

посольства» [14]. 

Наступним ефективним напрямом використання Інтернету у 

дипломатичній практиці є використання відомими політиками, дипломатами 

соціальних медій для прямого донесення до аудиторії своїх думок, своєї позиції 

з тих чи інших питань. Найбільш популярним інструментом для такого роду 

комунікацій з аудиторією став сервіс мікроблогінгу Twitter. Популярність цього 

сервісу породила специфічне поняття — Twitter-дипломатія, або «твіпломатія» 

(англ. Twiplomacy). За словами виконавчого директора провідної світової 

компанії з питань зв’язків з громадськістю та комунікацій Burson-Marsteller 

Europe, Middle East and Africa Дж. Гелбрейта, «Twitter усуває комунікаційний 

розрив між нами та світовими лідерами. З одного боку, він дозволяє главам 

держав і урядів транслювати свою повсякденну діяльність та урядові новини до 

постійно зростаючої аудиторії. З іншого боку, він надає громадянам 

безпосередній доступ до їхніх лідерів» [503]. 

За даними дослідження «Twiplomacy Study 2014», що проводиться 

компанією Burson-Marsteller щороку, починаючи з 2012 року, тодішній 

американський президент Б. Обама став першим світовим лідером, що почав 
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використовувати Twitter [571]. Згідно даних останнього на даний час 

дослідження «Twiplomacy Study 2018», 187 країн — членів ООН мають офіційні 

сторінки в Twitter, що складає 97%; загалом було ідентифіковано 951 Twitter-

акаунтів, у т.ч. 372 персональні та 579 інституціональні (глав держав та урядів, 

міністрів закордонних справ). Другою за популярністю соціальною платформою 

є Facebook — на ньому присутні сторінки глав урядів та міністрів закордонних 

справ 179 країн (93%); на третьому місті — Instagram (79%). Мікроблог чинного 

президента США Д. Трампа посідає перше місце за кількістю читачів (більш як 

52 млн.). Також дослідження засвідчує дедалі зростаючу активність у 

використанні політиками та дипломатами соціальних інтернет-платформ для 

діяльності, що може бути охарактеризована як публічна дипломатія, 

національний брендинг тощо (див. [572]). 

Як узагальнила вітчизняна вчена Н. Піпченко, на основі інтернет-

технологій формуються нові форми взаємодії традиційних та нетрадиційних 

міжнародних акторів, відбувається самоорганізація діяльності політичних і 

громадських інституцій, що уможливлює визначення соціальних медій як 

інтернет-інструментарію для поглиблення міжнародної співпраці [142, с.298]. 

Іншим аспектом, як соціальні медії впливають на зовнішньополітичну 

діяльність, є безпрецедентні можливості для зворотного зв’язку. Через коментарі 

до опублікованих на веб-сайтах дипломатичних представництв, 

зовнішньополітичних відомств матеріалів, до постів на сторінках цих установ у 

соціальних мережах тощо, а також через власні веб-сайти, блоги тощо всі 

бажаючі можуть висловлювати свої думки, позиції, погляди. Ця інформація 

може бути неоціненним джерелом інформації щодо ставлення громадськості (як 

своєї, так і зарубіжної) до акцій держави за кордоном, до представників держави 

(високопосадовців, дипломатів) тощо. 

Водночас ця інформаційна відкритість та доступність унагальнює потребу 

з обережністю ставитись до того, що публікується в Інтернеті. Як зауважує 

А. Сандре, співробітник посольства Італії в Вашингтоні з питань зв’язків з 

громадськістю та пресою, автор низки праць з питань ролі новітніх ІКТ у 
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дипломатичній діяльності, «революція соціальних медіа змінила те, як ми 

бачимо світ, і змінює те, як ми говоримо до світу. Вона не лише зробила 

простішим для урядів і послів процес встановлення контактів з громадськістю, 

як іноземною, так «домашньою», вона змусила всіх бути більш обізнаними щодо 

наслідків — як позитивних, так і негативних — які записи у Twitter, коментарі у 

Facebook, відео або зображення можуть мати у відносно короткі терміни» [520, 

с.55]. 

Таким чином, є всі підстави говорити, що дипломатія стає все більш 

публічною, а отже — транспарентною. І це відбиває більш широкі процеси 

трансформації державного управління в цілому. Як зауважує вітчизняний 

науковець А. Митко, доступна в електронному виді інформація, що виходить від 

держави, може сприяти розвитку її діалогу з громадськістю. Держава як 

інструмент, покликаний служити інтересам суспільства, людей, з 

впровадженням в органи державної влади інформаційних та телекомунікаційних 

технологій, отримує нові можливості для інформування своїх громадян, 

врахування їхньої думки з ключових питань, підвищення ефективності своєї 

діяльності. В інформаційному суспільстві держані органи використовують 

Інтернет для реструктуризації, підвищення ефективності роботи, відкритої 

інформаційної взаємодії з громадськістю, що призвела до такого виду управління 

як публічне [110, с.119]. 

Висновки до розділу 3 

1. В умовах постбіполярного світу масової комунікації відіграють 

критично важливу роль у зовнішньополітичній практиці. Процеси 

демократизації суспільно-політичного життя, і, як наслідок, зростання впливу 

громадської думки на політичні рішення, розгортались в багатьох країнах ще з 

XVIII–XIX століть і стали тригером трансформації зовнішньополітичної 

діяльності у середині XX століття, але саме починаючи з 1990-х років, з появою 

феноменів глобального телебачення та World Wide Web, які символізували 

становлення глобальної медіа-системи, ЗМК стали без перебільшення 
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системоутворюючим елементом дипломатичної діяльності. Можна говорити про 

два напрями трансформації зовнішньополітичної діяльності під впливом ЗМК: з 

одного боку, це безпрецедентне зростання її транспарентності, з іншого — 

доповнення традиційної моделі взаємодії «уряд – уряд» моделлю «уряд – 

зарубіжна громадськість». Щодо останнього, то саме завдяки транскордонним 

засобам масової комунікації стала можливою повноцінна реалізація діяльності, 

відомої як публічна дипломатія.  

2. Проведений автором аналіз системи реалізації медійного компонента 

політики публічної дипломатії показав серед іншого, що окрім 

зовнішньополітичного відомства вагому роль відіграє іномовлення як медійний 

інструмент підтримки діяльності держави на міжнародні арені. Крім того, 

функціонування цієї системи тісно пов’язане із взаємодією з елементами 

зовнішнього середовища, а саме національними і зарубіжними засобами масової 

інформації. Використання обох цих інструментів дозволить просувати потрібну 

політику як в міжнародному інформаційному просторі, так і в національних 

інформаційних просторах окремих країн. Найбільшою мірою функціонування 

даної системи скероване саме на інформування зарубіжної аудиторії та на 

зростання її прихильного ставлення, що в цілому не протирічить 

загальноприйнятим поглядам на роль публічної дипломатії. Це дає підстави 

вважати, що саме медійний напрям публічної дипломатії повинен бути одним із 

ключових при розробці відповідних стратегій. 

3. Поява транскордонних ЗМК створила технологічні можливості для 

потрапляння однієї держави в медійний простір іншої, зробивши досить 

ефемерним поняття інформаційного суверенітету. В цьому контексті та 

обставина, що мас-медії можуть бути інструментом не лише формування 

громадської думки, але й маніпулювання нею, дозволяє говорити про досить 

широкий спектр форм та методів інформаційного впливу одних держав на інші. 

Серед них досить вагоме місце займають пропагандистські практики, які, як 

показала відповідна діяльність РФ у 2010-х роках, стали серйозним викликом для 

західних ліберальних демократій. Можна говорити про специфічний феномен 
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російської «пропагандистської машини», яка наочно продемонструвала уміння 

користуватися всіма перевагами демократичного інформаційного простору, що 

ґрунтується на принципах свободи слова й захисту діяльності ЗМІ, і слабкість 

існуючої моделі функціонування медіа-систем (як глобальної, так і регіональної 

європейської системи). 

4. Інтернет як інструмент ведення інформаційних війн у міжнародних 

відносинах може використовуватись у двох напрямах: як середовище, в якому 

здійснюється принципово новий тип війн — кібернетичні війни, і як ефективний 

комунікаційний канал для ведення «звичайних» інформаційних війн. Основною 

метою політично мотивованих кібератак у переважній більшості випадків є 

привернення уваги до позиції однієї зі сторін конфлікту та «інформаційний 

супровід» дій сторін конфлікту в «реальному» світі. Активне використання 

Інтернету як засобу впливу на громадську думку урядами різних країн 

відбувається головним чином у період війн, вибуху або загострення 

міжнародних конфліктів і т.п. подій, коли держави постають перед проблемою 

інформаційного забезпечення підтримки своїх дій як усередині країни, так і на 

міжнародній арені. Основними інструментами такої діяльності є створення 

спеціальних веб-сайтів, та активне задіювання комунікаційного інструментарію 

соціальних медій. 

5. Основною формою проактивного застосування транскордонних ЗМК у 

зовнішньополітичній практиці є іномовлення (радіомовлення, телебачення та 

мовлення через Інтернет). Цілеспрямоване поширення через підконтрольні медії 

матеріалів, що корелюють з поточними та фундаментальними зовнішньо-

політичними цілями, є критично важливим компонентом м’якої сили держави. 

Як показав аналіз практики міжнародного мовлення низки провідних країн світу, 

основними тенденціями іномовлення є: по-перше, конвергенція традиційних 

каналів мовлення (радіо і телебачення) та Інтернету; по-друге, прагнення до 

забезпечення глобальної медійної присутності, що, зокрема, розглядається як 

неодмінний компонент статусу наддержави; по-третє, створення ЗМІ та 

інтернет-ресурсів (зокрема, різними мовами) для окремих груп аудиторій; по-
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четверте, використання потенціалу іномовлення в інтересах культурної 

дипломатії. Крім того, можна говорити ще про дві стратегії, притаманні окремим 

країнам: по-перше, країни-колишні метрополії намагаються використовувати 

іномовлення для збереження свого впливу в колишніх колоніях, що 

розглядаються як сфера їхніх особливих інтересів; по-друге, частина країн 

використовує іномовлення в пропагандистських цілях. 

Активність окремих держав у сфері іномовлення дозволяє говорити про 

них як про окремий важливий фактор, що детермінує сучасну глобальну медійну 

світ-систему. 

6. Поява та поширення Інтернету як нового транскордонного ЗМК 

викликало потребу у перегляді змісту та форм ведення дипломатичної 

діяльності. Ключовими напрямами використання нових комунікаційних 

можливостей є створення «віртуальних дипломатичних представництв», 

використання політичними лідерами та дипломатами соціальних медій для 

безпосереднього (в обхід «традиційних» ЗМК) інформування цільових 

аудиторій, створення тематичних веб-сайтів з певних актуальних питань 

зовнішньої політики. Інтернет уможливив пряму діалогічну взаємодію з 

цільовими зарубіжними аудиторіями і вивів публічну дипломатію на якісно 

новий рівень. 
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РОЗДІЛ 4 

УКРАЇНА У СУЧАСНІЙ ГЛОБАЛЬНІЙ МЕДІЙНІЙ СВІТ-СИСТЕМІ 

4.1. Інституціональний та програмний виміри міжнародної 

інформаційної політики України 

Підготовка засад інформаційної політики, як і практична її імплементація, 

потребує як розробки відповідного нормативного забезпечення, що фіксуватиме 

імперативи політики, цілі та завдання діяльності держави в національному й 

міжнародному інформаційних просторах, так і створення відповідних структур 

в системі органів влади, які відповідатимуть за втілення інформаційної політики 

як у внутрішньому, так і зовнішньому її вимірах. 

Переформатування системи органів виконавчої влади на початку 1990-х 

років обумовлювалося потребами формування державного апарату ново-

повсталої незалежної держави та процесами деідеологізації й демократизації 

суспільно-політичного життя та, зокрема, інформаційної сфери держави. Станом 

на 1990 рік в Українській РСР було щонайменше 4 органи, які «опікувалися» 

засобами масової інформації. Це були Державний комітет Ради Міністрів УРСР 

у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі (Держкомвидав), 

Радіотелеграфне агентство України (РАТАУ), Державний комітет УРСР по 

телебаченню і радіомовленню (Держкомтелерадіо УРСР) та Головне управління 

по охороні державних таємниць у пресі при Раді Міністрів Української РСР 

(Головліт УРСР) [197]. З цієї «квадріади» нас цікавитиме Держкомтелерадіо, з 

огляду на специфіку функцій цієї установи й той факт, що саме її діяльність 

пов’язана із транскордонними ЗМК — радіомовлення та телебачення, які 

потенційно можуть бути використані для входження у світовий інформаційний 

простір. 

Одним із перших кроків стала передача функцій скасованого 24 травня 

1991 року Державного комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню 

Державній телерадіомовній компанії України. На Укртелерадіокомпанію також 

були покладені завдання із розробки і реалізації разом з Державним комітетом 
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УРСР по зв’язку програми розвитку телебачення і радіомовлення в Україні, 

здійснення державної політики в цій галузі (див. [175; 139]). 

Не зовсім природне становище, коли в рамках однієї інституції 

поєднувалися завдання як управління національними і регіональними 

державними телерадіомовниками, так і участі у розробці і реалізації державної 

політики у цій галузі, було розв’язане Указом Президента України від 3 січня 

1995 року, яким був утворений новий виконавчий орган — Державний комітет 

телебачення і радіомовлення України (Держтелерадіо України). Його основними 

завданнями були визначені: забезпечення реалізації державної інформаційної 

політики засобами телебачення і радіомовлення; організація виконання актів 

законодавства у сфері телебачення і радіомовлення та відповідних рішень 

Національної ради з питань телебачення і радіомовлення; формування 

національного телерадіопростору; організаційне забезпечення поширення 

телерадіоінформації на зарубіжну аудиторію [160]. Цим же ж Указом 

ліквідувалася Державна телерадіомовна компанії України, і на її основі 

урядовою постановою 20 лютого того ж року утворювалися Національна 

телекомпанія України, Національна радіокомпанія України, державна 

телерадіокомпанія «Крим», Київська та Севастопольська державні регіональні 

телерадіокомпанії, обласні державні телерадіокомпанії, які підпорядкувалися 

Держтелерадіо України [138]. 

Однак у Положенні Про Державний комітет телебачення і радіомовлення 

України, у якому були закріплені зазначені вище основні завдання, у переліку 

функцій із міжнародним напрямом діяльності пов’язані лише здійснення між-

народного співробітництва у галузі телебачення і радіомовлення, та сприяння 

забезпеченню участі підприємств у роботі Європейської телерадіомовної спілки, 

організацій супутникового зв’язку ЄВТЕЛСАТ, ІНТЕЛСАТ та інших 

міжнародних телерадіоорганізацій (див. [146]). 

У 2000 році Указом Президента України Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України був об’єднаний з Державним комітетом інформаційної 

політики України у новий орган, що одержав назву Державний комітет 
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інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України. Таким чином, 

знову в одному органі були поєднані функції управління розвитком вітчизняного 

телерадіомовлення та управління державною інформаційною політикою. 

Переходячи до розгляду центральних органів виконавчої влади, які мали 

відношення до реалізації міжнародної інформаційної політики, проблем захисту 

інформаційного простору й інформаційної безпеки держави й суспільства, слід 

зауважити, що до недавнього часу цей вектор діяльності держави не мав ані 

пріоритетного, ані системного характеру, що підтверджується як відповідними 

програмними й доктринальними документами, так і характером завдань та 

функцій, які покладалися на відповідні профільні інституції. 

Фактично першим таким органом стало Міністерство України у справах 

преси та інформації, утворене 18 листопада 1994 року Указом Президента 

України на базі ліквідованих Державного комітету України у справах 

видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження і Державного комітету України 

по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації 

(див. [184]). У Положенні про Міністерство від 2 січня 1995 року в описі сфери 

його діяльності зазначено, що «Міністерство бере участь у виробленні державної 

політики у сфері преси, книговидання і книгорозповсюдження, створення і 

захисту національного інформаційного простору та забезпечує її реалізацію, 

здійснює заходи щодо розвитку поліграфічної промисловості, забезпечує 

інформаційну безпеку з питань, що належать до його компетенції». Серед 

основних завдань діяльності цієї інституції були «вивчення масових 

інформаційних потоків, характеру їх впливу на громадську думку, виявлення 

потреб різних соціальних груп у розвитку засобів масової інформації», а також 

«забезпечення функціонування і вдосконалення в межах повноважень 

Міністерства системи інформаційної безпеки, охорони від розголошення у пресі 

та інших засобах масової інформації відомостей, що становлять державну 

таємницю, недопущення розповсюдження через пресу та ефір матеріалів, що 

суперечать чинному законодавству». Однак серед функцій цього виконавчого 

органу вивчення інформаційних потоків фактично відсутнє, наявними були лише 
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здійснення аналізу матеріалів преси та інших засобів масової інформації після 

виходу у світ з метою виявлення порушень чинного законодавства; 

проблематика інформаційної безпеки зведена головно до захисту державних 

таємниць (див. [152). Таким чином, хоча Міністерство України у справах преси 

та інформації формально й набуло нових завдань діяльності, яких не мали два 

зазначених його попередники, однак реально воно не було тим органом, який міг 

би стати активним гравцем у царині інформаційної безпеки й захисту 

національного інформаційного простору. Щодо міжнародного вектору 

діяльності, то він представлений функціями встановлення й підтримування 

міжнародних видавничих зв’язків; проведення виставок, конкурсів, оглядів 

літератури з метою розповсюдження друкованих видань в Україні та за її 

межами, використання для цього засобів масової інформації; здійснення в 

установленому порядку представництва України в спеціальних міжурядових та 

міжнародних організаціях. Як можна побачити, цей орган був переважно 

орієнтований на забезпечення захисту критично важливої державної інформації 

в умовах лібералізації та комерціалізації інформаційної сфери. 

Указом Президента України від 13 листопада 1996 року на базі 

Міністерства України у справах преси та інформації було створене Міністерство 

інформації України (Мінінформ) [168]. Згідно з ухваленим 19 лютого 1997 року 

Положенням, основними завданнями цього органу були: 1) визначення засад 

інформаційного розвитку держави, виконання актів законодавства у цій сфері; 

2) координація діяльності державних засобів масової інформації та видавництв, 

поширення офіційної інформації з найважливіших політичних, соціально-

економічних та інших суспільних процесів у державі; 3) розроблення та 

реалізація заходів, спрямованих на підтримку засобів масової інформації, 

книговидання та інших виробників інформаційної продукції, розвиток 

національного інформаційного простору; 4) міжнародне співробітництво в 

інформаційній сфері. Серед функцій міністерства на першому місці зазначено 

організовування розроблення і здійснення заходів, спрямованих на формування 

та забезпечення захисту національного інформаційного простору України. 
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Міжнародна діяльність полягала у реалізації таких функцій, як укладання у 

встановленому порядку договорів міжвідомчого характеру про інформаційне 

співробітництво з відповідними органами та установами іноземних держав і 

міжнародними організаціями; взаємодія в межах своїх повноважень та згідно з 

укладеними договорами з відповідними органами та установами іноземних 

держав і міжнародними організаціями; забезпечення видання і розповсюдження 

за кордоном інформаційних вісників, бюлетенів, іншої друкованої та 

аудіовізуальної продукції; координування міжнародного співробітництва в 

галузі телебачення і радіомовлення, встановлення міжнародних видавничих 

зв’язків з метою розповсюдження вітчизняних друкованих видань за межами 

України, участь в організації та проведенні міжнародних книжкових ярмарків, 

інших заходів щодо міжнародного обміну інформацією (див. [151]). 

Варто відмітити, що зазначеним Указом на базі Українського 

національного інформаційного агентства було утворене Державне інформаційне 

агентство України (ДІНАУ), підпорядковане Мінінформу, що давало останньому 

потужний інструмент реалізації своїх завдань і розширювало коло виконуваних 

функцій, до переліку яких увійшло забезпечення розповсюдження офіційних 

документів, повідомлень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів 

виконавчої влади з найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики; 

забезпечення збирання і поширення інформації щодо політичних, соціально-

економічних та інших суспільних процесів в Україні та світі; координація 

висвітлення в державних засобах масової інформації офіційної точки зору вищих 

посадових осіб держави з того чи іншого питання, аналіз проходження в засобах 

масової інформації основної офіційної інформації; організовування підготовки 

та подання Президентові України, Кабінету Міністрів України, іншим органам 

виконавчої влади аналітичних матеріалів щодо оприлюднення інформації з 

найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики держави [151]. Це 

дає підстави розглядати дане відомство не так як активного «промоутера» й 
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захисника інформаційних інтересів держави й суспільства, а радше як структуру 

інформаційної підтримки діяльності керівництва країни. 

Наступна трансформація відбулася 19 серпня 1999 року, коли Указом 

Президента України замість ліквідованого Міністерства інформації України був 

утворений Державний комітет інформаційної політики України 

(Держінформполітики України). Згідно з положенням, основними завданнями 

цього органу, серед іншого, були: участь у формуванні і проведенні державної 

політики в інформаційній та видавничій сферах, розроблення механізму її 

проведення; аналіз тенденцій розвитку національного інформаційного простору; 

розроблення та здійснення заходів щодо розвитку і захисту національного 

інформаційного простору. Відповідно до цих завдань на Держінформполітики 

покладалися такі функції, як участь у формуванні і проведенні державної 

політики в інформаційній сфері, розроблення механізму її проведення; 

визначення пріоритетних напрямів розвитку національного інформаційного 

простору, аналіз і прогнозування тенденцій його розвитку, організовування 

досліджень впливу засобів масової інформації на масову свідомість суспільства; 

участь у здійсненні заходів з інформаційного забезпечення українців, які 

проживають за межами України; координування міжнародних зв’язків органів 

виконавчої влади з питань державної інформаційної політики; підготовка 

пропозиції щодо наближення національного законодавства до основних 

положень законодавства Європейського Союзу з питань інформаційної 

діяльності (див. [174]). Як можна побачити, завдання дослідження впливу ЗМІ на 

громадську думку відомства-попередника (Мінпресінформу) трансформувалося 

у функцію досліджень впливу мас-медій на масову свідомість. Щодо 

міжнародного вектору, то з’явилася функція інформаційної підтримки 

української діаспори, натомість зникли функції розповсюдження за кордоном 

друкованої й аудіовізуальної продукції, та участі в організації та проведенні 

заходів щодо міжнародного обміну інформацією. 

Наступного року Указом Президента України від 25 липня 2000 року (див. 

[164]) Держінформполітики України разом із Державним комітетом телебачення 
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і радіомовлення були об’єднані у Державний комітет інформаційної політики, 

телебачення і радіомовлення України. Згідно із положенням про цей орган, що 

був затверджений в цьому ж Указі, до основних завдань новоствореного комітету 

були, зокрема, віднесені участь у формуванні та забезпечення реалізації 

державної політики в інформаційній та видавничій сферах, в також аналіз і 

прогнозування тенденцій розвитку інформаційного простору України. Якщо 

порівняти з завданнями органу-попередника, то можна побачити зникнення 

завдання розроблення та здійснення заходів щодо розвитку і захисту цього 

простору, однак, це завдання було віднесено до функцій Комітету. Серед інших 

функцій слід відзначити досить загальну функцію розробки в межах своєї 

компетенції пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку 

інформаційної сфери. Функції, пов’язані з міжнародним виміром інформаційної 

політики, узагальнили в собі функції попередніх комітетів — це здійснення 

відповідно до законодавства міжнародного співробітництва в інформаційній 

сфері; та організовування видання і розповсюдження за кордоном 

інформаційних вісників, бюлетенів, іншої друкованої, аудіовізуальної та 

електронної продукції, вживання заходів щодо забезпечення інформаційною 

продукцією українців, які проживають за межами України. 

У 2003 році Указом Президента України від 31 січня Державний комітет 

інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України був 

перейменований у Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

(Держкомтелерадіо України) (див. [172]), а 27 серпня того ж року з’явилося 

Положення про цей орган. Згідно з ним, основними завданнями Комітету стали 

такі: участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики в 

інформаційній та видавничій сферах, державної мовної політики; міжгалузева 

координація та функціональне регулювання з питань діяльності інформаційної 

та видавничої сфер, реалізації державної мовної політики; здійснення управління 

в інформаційній та видавничій сферах; сприяння реалізації конституційного 

права на свободу слова, забезпечення розвитку інформаційної сфери, 

розширення національного інформаційного простору (в 2007 році мовна 
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політика була вилучена зі сфери відповідальності Комітету). Щодо функцій, то 

функція захисту національного інфопростору трансформувалася у функцію 

розробки заходів щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому 

інформаційному впливу, який загрожує національним інтересам держави; 

з’явилися такі новації, як вживання разом з іншими органами виконавчої влади 

заходів щодо інформаційного забезпечення підтримки інноваційних процесів у 

державі та розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі 

Інтернет, розширення спектра засобів і вдосконалення методів оприлюднення у 

мережі Інтернет об’єктивної соціально-політичної, економічної, освітньої, 

правової, науково-технічної та інших видів інформації про Україну; а 

міжнародний вектор був доповнений функцією вживання заходів для 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної інформаційної продукції та 

поширення її на світовому ринку, а також євроінтеграційною складовою — 

функцією здійснення міжнародного співробітництва в інформаційній сфері щодо 

сприяння європейській інтеграції та виконанню угод про партнерство між 

Україною та Європейським Союзом (див. [147]). 

Указом Президента України від 7 травня 2011 року було затверджене нове 

Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України. В 

ньому основі завдання діяльності Держкомтелерадіо України були 

сформульовані як формування та реалізація державної політики у сфері 

телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, поліграфії. 

Щодо функцій у сфері інформаційної політики, то вони були визначені як 

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до 

його компетенції, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення, підготовка 

проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України. Більш посилено представлені функції у сфері інформаційної безпеки: 

розроблення заходів щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому 

інформаційному впливу, який загрожує інформаційній безпеці держави, 

суспільства, особи; реалізація разом з іншими державними органами завдань 

щодо забезпечення інформаційної безпеки. Міжнародний вимір представлений 
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такими функціями, як внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо 

створення за кордоном мережі кореспондентських пунктів державних 

телерадіоорганізацій та інформаційних агентств; здійснення інформаційного та 

організаційного забезпечення участі України у міжнародних телекомунікаційних 

і книжкових виставках, ярмарках, форумах; забезпечення в межах повноважень 

міжнародного співробітництва, участь у розробленні проектів та укладенні 

міжнародних договорів України, забезпечення їх виконання (див. [148]). Це дає 

підстави констатувати, з одного боку, перше визнання у документах такого роду 

наявності інформаційних загроз і включення протидії ним як функції 

відповідального за інформаційну політику центрального виконавчого органу. З 

іншого ж боку, мало місце зникнення євроінтеграційного вектору у міжнародній 

діяльності Комітету (що, напевне, пояснюється зміною зовнішньополітичних 

імперативів часів президентства В. Януковича) та функцій, пов’язаних з 

просуванням інформаційної продукції у світовому інформаційному просторі та 

інформаційною підтримкою закордонних українців. 

Системних змін ситуація зазнала після «Революції гідності». Однією з 

активно обговорюваних тем в суспільно-політичному дискурсі країни після 

обрання президентом П. Порошенка стала ідея створення спеціального 

міністерства, відповідального за державну інформаційну політику, зокрема, за 

протидію зовнішнім інформаційним загрозам. Попри досить потужну критику з 

боку журналістських кіл, експертного середовища та навіть деяких міжнародних 

інституцій, Міністерство інформаційної політики України (МІП) було створене: 

2 грудня 2014 року, відповідно до постанови Верховної Ради «Про формування 

складу Кабінету міністрів України», Ю. Стець був призначений на посаду 

міністра інформаційної політики України (див. [185]), а 14 січня 2015 року 

Постановою Кабінету міністрів Міністерство інформаційної політики України 

було утворене, та було затверджене положення про нього (див [140]). 

Ключові завдання МІП затверджено в Програмі дій Уряду, а також 

викладено у Коаліційній угоді, підписаній п’ятьма парламентськими фракціями 

Верховної Ради України. Такими завданнями є: розробка стратегії інформаційної 
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політики України та концепції інформаційної безпеки держави; координація 

органів влади в питаннях комунікації та поширення інформації; протидія 

інформаційній агресії з боку Росії [115]. 

Міністерство інформаційної політики було проголошене головним 

органом у системі центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення 

інформаційного суверенітету України, зокрема, з питань поширення суспільно 

важливої інформації в Україні та за її межами, а також забезпечення 

функціонування державних інформаційних ресурсів. Урядовою постановою від 

1 березня 2017 року це формулювання було змінене: нині МІП є органом, «що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах інформаційного 

суверенітету України, державного іномовлення та інформаційної безпеки» [162]. 

Такі зміни, вочевидь, пов’язані із затвердженням 25 лютого 2017 року Доктрини 

інформаційної безпеки України, якою на Міністерство інформаційної політики 

України покладалась низка специфічних завдань. 

Основними завданнями МІП (згідно з чинним Положенням) є: 

забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах 

інформаційного суверенітету України та інформаційної безпеки, зокрема з 

питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами; 

забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері державного 

іномовлення; забезпечення розбудови в Україні системи державних стратегічних 

комунікацій; забезпечення здійснення реформ засобів масової інформації щодо 

поширення суспільно важливої інформації [150]. 

Серед функцій Міністерства інформаційної політики чільне місце займає 

участь у формуванні державної інформаційної політики. Щодо питань 

інформаційної безпеки, то участь МІП у її захисті реалізується через такі функції, 

як розроблення та внесення на розгляд уряду програмних документів у сфері 

захисту інформаційного простору України від зовнішнього інформаційного 

впливу, та проведення моніторингу інформації у вітчизняних та іноземних 

засобах масової інформації. Міжнародний вимір діяльності представлений 

такими функціями, як здійснення нормативно-правового регулювання у сфері 
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забезпечення інформаційного суверенітету України, зокрема з питань 

поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, а також 

забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів; розроблення 

разом з МЗС, Мінкультури та МОН планів заходів та програмних документів 

щодо позиціонування України в світі; вживання разом з іншими центральними 

органами виконавчої влади заходів до популяризації вітчизняної телепродукції 

за кордоном; здійснення міжнародного співробітництва, забезпечення виконання 

зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України, з питань, що 

належать до його компетенції, зокрема з питань державного іномовлення, 

інформаційної безпеки (див. [150]). 

Міжнародний компонент був суттєво розширений згаданою вище 

Постановою КМУ від 1 березня 2017 року такими функціями: здійснення 

формування та реалізації державної політики у сфері державного іномовлення, а 

також сприяння інтеграції суб’єктів державного іномовлення України у світовий 

інформаційний простір та провадженню ними діяльності відповідно до 

міжнародних стандартів; сприяння популяризації та формуванню позитивного 

іміджу України у світових інформаційних ресурсах та національних 

інформаційних ресурсах іноземних держав з метою захисту її політичних, 

економічних та соціально-культурних інтересів, зміцнення національної безпеки 

і відновлення територіальної цілісності України (див. [162]). 

Таким чином, Міністерство інформаційної політики стало першим в історії 

української держави органом, який поєднав у собі як «оборонну», так і 

«наступальну» діяльність в інформаційній сфері, маючи повноваження 

комплексно реалізовувати діяльність як із захисту національного 

інформаційного простору, так і із забезпечення належної присутності «голосу» 

України у світовому інформаційному просторі та формування позитивного 

міжнародного іміджу. В контексті нашого дослідження необхідно також 

відзначити, що вагому роль у цій діяльності відіграє використання ЗМІ: саме на 

МІП покладено відповідальність за реалізацію державного іномовлення. 
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На нашу думку, в умовах т.зв. «гібридної війни» з боку Росії наявність 

спеціального органу виконавчої влади є не лише виправданим, але й життєво 

необхідним. Підтвердженням цьому є досвід низки країн, які в умовах війни 

створювали подібні структури. Приміром, Велика Британія під час Першої 

світової війни утворила Департамент інформації (згодом — Міністерство 

інформації), що у 1917–1919 роках виконувало пропагандистські функції, а у 

1939 році, після вступу країни у війну, Міністерство інформації знову почало 

функціонувати, відповідаючи за державну інформаційну політику, пропаганду в 

союзницьких та нейтральних країнах, роботу з громадською думкою всередині 

країни [558]. Подібні інституції існували також у Франції, Ізраїлі тощо, зі 

специфічними для кожної держави завданнями. Також можна згадати 

представлений у Розділі 3 успішний досвід функціонування Інформаційного 

агентства США. 

Крім того, як показав представлений вище аналіз попередніх відповідних 

органів, всі вони не мали в своїх нормативних документах ані системного 

бачення цілей та задач проактивної діяльності із захисту національного 

інформаційного простору від негативних зовнішніх впливів, формування 

міжнародного іміджу й забезпечення інформаційної підтримки за кордоном дій 

держави, ані розуміння ролі мас-медій у цих процесах. Проблема визначення 

джерел загроз медійному простору України та протидії ним взагалі не 

піднімалися. Варті уваги новації мали спорадичний характер й нічим не 

підкріплювалися. Суміщення навіть тих пов’язаних із інформаційною безпекою 

функцій, що були наявні у положеннях про відповідні відомства, із задачами 

розвитку видавничої сфери, захисту державної таємниці тощо ставить під сумнів 

їхню пріоритетність. Зрештою, численні перейменування, об’єднання і 

роз’єднання відомств, підвищення чи пониження їхнього статусу, з відповідними 

змінами у положеннях про їхню діяльність, на нашу думку, не могли створити 

підґрунтя для сталої й послідовної роботи у напрямі забезпечення національних 

інтересів в інформаційній сфері. 
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Рис. 4.1. Матриця еволюції медійного міжнародного й безпекового вимірів 

у діяльності профільних органів центральної влади України 

(джерело: укладено автором) 

Якщо ж підсумувати еволюцію медійного міжнародного й безпекового 

вимірів у діяльності профільних органів центральної влади України (див. рис. 

4.1), то можна побачити, що контрольна функція, хоча й з’явилася першою (ще 

у 1994 році в завданнях діяльності Мінпресінформу), тим не менш надалі зникла 

й фактично відродилася лише у функціях моніторингу вітчизняних та іноземних 

ЗМІ Міністерства інформаційної політики. Функція захисту національного 

інформаційного простору з’явилася у 1996 році і відтоді не зникала з 

нормативних документів, що регламентували діяльність відповідних органів. 

Еволюція функцій, пов’язаних із входженням України у світовий інфопростір 

мали неоднорідний характер. Так, опікування іномовленням з’явилося у 

номенклатурі функцій МІП, і лише через два роки після його заснування. 

Функція поширення за кордоном друкованої та аудіовізуальної продукції 

з’явилося у 1996 році, зникла у 1999-му, відродилася у 2000 році, у 2003 році 

узагальнена як поширення інформаційної продукції, знову зникла у 2011 році і 

відродилася у 2015 році як функція вживання заходів із популяризації 

вітчизняної телепродукції за кордоном. На окрему увагу заслуговує функція 

інформаційної підтримки української діаспори, яка з’явилася у 1999 році й 

зникла у 2011-му. На нашу думку, цей вектор заслуговує на увагу, позаяк 
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українці за кордоном є важливою цільовою аудиторією, що апріорі є прихильною 

до України, і, відповідно, здатною стати «агентами впливу» у своїх країнах. 

Питання формування іміджу країни з’явилося у переліку функцій лише у 2017 

році. 

Переходячи до аналізу програмного виміру міжнародної інформаційної 

політики України, слід насамперед звернути увагу на доктринальні документи, 

пов’язані з інформаційною безпекою, зважаючи на те, що проблема інтеграції 

України в світовий інформаційний, зокрема, медійний простір, забезпечення 

залежної присутності в ньому, є критично важливим її компонентом. Також 

здатність активно діяти як в світовому медійному просторі, так і в медійних 

просторах інших країн, може розглядатися як здатність держави реалізовувати 

свою м’яку силу. 

Тривалий час в Україні був відсутній системний документ у царині 

інформаційної безпеки. Тим не менш, інформаційна складова була присутня у 

концептуальних документах пов’язаних із національною безпекою України. Так, 

у Концепції (основах державної політики) національної безпеки України, 

схваленій Верховною Радою України 16 січня 1997 року (див. [84]), серед загроз 

національній безпеці України в інформаційній сфері зазначені, зокрема, 

невиваженість державної політики та відсутність необхідної інфраструктури в 

інформаційній сфері; повільність входження України у світовий інформаційний 

простір, брак у міжнародного співтовариства об’єктивного уявлення про 

Україну; інформаційна експансія з боку інших держав. 

Серед основних напрямів державної політики національної безпеки 

України в інформаційній сфері були зазначені, зокрема, такі, як: вжиття 

комплексних заходів щодо захисту свого інформаційного простору та входження 

України в світовий інформаційний простір; виявлення та усунення причин 

інформаційної дискримінації України; усунення негативних чинників 

порушення інформаційного простору, інформаційної експансії з боку інших 

держав. Насамперед необхідно відмітити, що заходи мали як «оборонний» 

характер (реакція на окреслені загрози), так і «наступальний» характер 
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(передбачалася робота із входження у світовий інфопростір). Але неоднозначно 

виглядає напрям «виявлення та усунення причин інформаційної дискримінації 

України»: міжнародний інформаційний (у т.ч. медійний простір) є конкурентним 

середовищем, і «дискримінація» (автори документу не розкрили смисл цього 

поняття, але, виходячи з окреслених у документі загроз, можна припустити, що 

йшлося про брак об’єктивного уявлення про Україну у світі) може мати місце 

лише у випадку, коли держава не докладає належних зусиль для того щоб 

зайняти адекватне потребам і національним інтересам місце у цьому просторі, і 

навіть якщо мають місце негативні інформаційні впливи, підрив іміджу України 

з боку інших держав, то, знову ж таки, Україна повинна займати проактивну 

позицію в цих питаннях, тоді як усунення причин (приміром, у випадку 

інформаційної агресії) може бути неможливим. 

У Законі України «Про основи національної безпеки України» від 19 

червня 2003 року № 964-IV (див. [171]), що замінив собою Концепцію (основи 

державної політики) національної безпеки України 1997 року, стосовно 

інформаційної сфери національної безпеки практично повністю зник зовнішній 

вектор: згадування про необхідність інтегруватися в міжнародний 

інформаційний простір, інформаційну експансію з боку інших держав тощо, при 

тому що зазначені проблеми, вочевидь, не зникли з порядку денного, а стали ще 

більш актуальними. Серед основних напрямів державної політики з питань 

національної безпеки в інформаційній сфері щодо зовнішнього виміру зазначено 

лише «вдосконалення державного регулювання розвитку інформаційної сфери 

шляхом створення нормативно-правових та економічних передумов для 

розвитку національної інформаційної інфраструктури та ресурсів, впровадження 

новітніх технологій у цій сфері, наповнення внутрішнього та світового 

інформаційного простору достовірною інформацією про Україну». 

Закон 2003 року був замінений новим Законом «Про національну безпеку 

України» від 21 червня 2018 року № 2469-VIII (див. [170]). Цей закон, на відміну 

від попереднього, не подає пріоритети національних інтересів та загрози ним, а 

в цілому визначає систему національної безпеки, окреслює механізм 
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демократичного цивільного контролю та описує принципи й види планування у 

сферах національної безпеки і оборони. В контексті нашого дослідження 

необхідно відмітити, що серед документів довгострокового планування у сферах 

національної безпеки і оборони Стратегія інформаційної безпеки відсутня. 

Виходячи з того, що проблематика інформаційної безпеки напевне не зникла з 

порядку денного вітчизняної політики, можна припустити, що йдеться про 

виокремлення цього напряму як пріоритетного. Це підтверджується набуттям у 

2017 році чинності Доктрини інформаційної безпеки. 

У 2007 році Указом Президента України від 12 лютого 2007 року 

№ 105/2007 була затверджена перша в історії держави Стратегія національної 

безпеки України (див. [219]). В ній у розділі 2 «Принципи забезпечення 

національної єдності та захищеності життєво важливих інтересів особи, 

суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз» було, серед іншого, 

констатовано, що «Посилюється негативний зовнішній вплив на інформаційний 

простір України, що загрожує розмиванням суспільних цінностей і національної 

ідентичності. Недостатніми залишаються обсяги вироблення конкуренто-

спроможного національного інформаційного продукту». 

Однак у 2012 році Указом Президента № 389/2012 (див. [179]) вносяться 

зміни. На нашу думку, враховуючи обсяг та характер змін, в також появу назви 

стратегії («Україна у світі, що змінюється»), можна говорити про появу 

концептуально нового документа. Серед іншого, у ньому зникла згадка про 

наявність зовнішніх негативних впливів та нестачу національного 

інформаційного продукту, а забезпечення інформаційної безпеки було фактично 

зведене до технічних проблем (впровадження новітніх інформаційних 

технологій, систем захисту інформації, забезпечення безпеки інформаційно-

телекомунікаційних систем, питань кібербезпеки). Також в Стратегії 

констатувалася нездатність України протистояти новітнім викликам 

національній безпеці (явищам і тенденціям, що можуть за певних умов 

перетворитися на загрози національним інтересам), пов’язаним із застосуванням 

інформаційних технологій в умовах глобалізації, насамперед кіберзагрозам (як 
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бачимо, знову ж таки йшлося лише про технологічний аспект). Новацією 

(порівняно з попередньою стратегією стала поява елементу «Підвищення 

ефективності системи протидії інформаційно-психологічним впливам і 

операціям, що загрожують безпеці особи, суспільства і держави» у переліку 

напрямів реформування сектору безпеки і оборони як цілісної системи. 

Вже після «Революції гідності» Указом Президента України  

від 26 травня 2015 року № 287/2015 затверджується нова Стратегія національної 

безпеки України (див. [220]). В ній вперше визнано Російську Федерацію як 

джерело загроз (у т.ч. й інформаційного характеру) національній безпеці 

України, зокрема, як країну, що веде такі агресивні дії, як інформаційно-

психологічна війна, приниження української мови і культури, фальшування 

української історії, формування російськими засобами масової комунікації 

альтернативної до дійсності викривленої інформаційної картини світу. Також 

серед пріоритетів забезпечення інформаційної безпеки присутні: забезпечення 

наступальності заходів політики інформаційної безпеки на основі асиметричних 

дій проти всіх форм і проявів інформаційної агресії; створення інтегрованої 

системи оцінки інформаційних загроз та оперативного реагування на них; 

протидія інформаційним операціям проти України, маніпуляціям суспільною 

свідомістю і поширенню спотвореної інформації, захист національних цінностей 

та зміцнення єдності українського суспільства; та ін. Як можна побачити, хоча 

цей перелік і носить переважно «оборонний» характер, тим не менш позитивом 

є наявність на першому місті наступальної активності. 

Підсумовуючи присутність медійного міжнародного й безпекового 

вимірів у стратегічних документах з питань національної безпеки України (див. 

рис. 4.2), можна побачити, що наступальний вектор практично відсутній у всіх 

трьох Стратегіях: в жодному не йдеться про активну інтеграцію у світовій 

інформаційний простір (а це, вочевидь, питання не лише інформаційної безпеки), 

задача створення конкурентоздатного національного інформаційного продукту 

представлена лише у Стратегії 2012 року, згадування необхідності наступальної 

діяльності присутнє лише у Стратегії 2015 року і не конкретизовано. Щодо 
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оборонного вектору, то вже в першій Стратегії (2007 року) було визнано 

наявність негативних зовнішніх впливів, що, однак, зникло у наступній Стратегії 

(за часів президентства В. Януковича). Однак друга стратегія, на відміну від 

першої, включала в себе протидію інформаційно-психологічним впливам і 

операціям як один із напрямів реформування сектору безпеки і оборони. При 

цьому ані перша, ані (природно) друга Стратегії не містили ані вказівок на 

джерела загроз, ані конкретизації цих загроз. Найбільш комплексно оборонна 

складова інформаційної безпеки представлена у Стратегії 2015 року. 

 

Рис. 4.2. Матриця присутності медійного міжнародного й безпекового вимірів 

у стратегічних документах з питань національної безпеки України 

(джерело: укладено автором) 

Перша спроба підготувати доктринальний документ в царині 

інформаційної безпеки України виникла в експертному середовищі. У 2001 році 

фахівцями Українського центру економічних і політичних досліджень імені 

Олександра Разумкова був запропонований проект Концепції (основ державної 

політики) інформаційної безпеки України. У документі у переліку загроз 

інформаційній безпеці України був присутній «низький рівень інтегрованості 

України в світовий інформаційний простір», а у переліку основних напрямів 

інформаційної безпеки України зазначалося забезпечення захисту 

інформаційного простору України від негативного зовнішнього впливу, та 
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інтеграція України до світового інформаційного простору (див. [83, с.53–54]). 

Водночас серед запропонованих у документі першочергових заходів державної 

політики забезпечення інформаційної безпеки України напрям захисту 

інформаційного простору України від негативного зовнішнього впливу зведений 

виключно до технологічних заходів, без виокремлення комунікативної 

складової. Щодо напряму інтеграції України до світового інформаційного 

простору, то у документі запропоновані, зокрема, такі організаційні заходи, як: 

організувати мовлення каналу супутникового телебачення для трансляції на 

зарубіжні країни, забезпечити його державне фінансування; створити іномовні 

інформаційні ресурси про економічний, науковий, освітній, культурний, 

туристичний потенціал України; сприяти обміну ефірним часом у FM-діапазоні 

між радіостанціями світових столиць і України; розповсюдженню державних 

офіційних видань за кордоном; визначити підготовку новин для закордонних 

інформаційних агентств однією з пріоритетних функцій Укрінформу; з метою 

просування позитивного іміджу України у світовий інформаційний простір, 

запровадити цільові програми «Світові зірки України» (створення web-сайтів, 

закордонні поїздки відомих у світі українців, поширення матеріалів через ЗМІ 

тощо); залучити громадські організації, незалежних експертів до обговорення 

проблем інтеграції України до світового інформаційного простору, підготовки та 

проведення окремих заходів; створити інформаційні центри при посольствах 

України із залученням джерел спонсорського фінансування їх діяльності. 

Визначити одним із пріоритетів нової Державної програми співпраці з 

українською діаспорою залучення інформаційного, культурного потенціалу 

українців за кордоном; створити умови для організації неурядового Фонду, який 

сприяв би формуванню позитивного міжнародного іміджу України. Його 

засновниками можуть бути крупні вітчизняні бізнесові структури, зацікавленні 

у просуванні своєї продукції на зовнішні ринки, впливові громадські організації 

та ЗМІ [83, с.58–59]. 

Отже, проект Концепції інформаційної безпеки України, підготовлений 

фахівцями Центру Разумкова, був більш прогресивним та адекватним реаліям 
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часу, аніж діючі на той період державні концептуальні документи. Зокрема, у 

ньому достатньо повно і всебічно представлена комунікативна складова 

зовнішнього виміру інформаційної безпеки — заходи, які можна віднести до 

публічної, культурної, медійної дипломатії. 

Першим державним концептуальним документом в цій сфері стала 

Доктрина інформаційної безпеки України, затверджена Указом Президента 

України від 8 липня 2009 року № 514/2009 (див. [46]). У Доктрині серед життєво 

важливих інтересів держави в інформаційній сфері були, зокрема, визначені 

формування позитивного іміджу України, та інтеграція України у світовий 

інформаційний простір. Серед основних реальних та потенційних загроз 

інформаційній безпеці України були, зокрема, зазначені: 1) у зовнішньо-

політичній сфері — поширення у світовому інформаційному просторі 

викривленої, недостовірної та упередженої інформації, що завдає шкоди 

національним інтересам України; зовнішні негативні інформаційні впливи на 

суспільну свідомість через засоби масової інформації, а також мережу Інтернет; 

2) у сфері державної безпеки — негативні інформаційні впливи, спрямовані на 

підрив конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності і 

недоторканності кордонів України; використання засобів масової інформації, а 

також мережі Інтернет для пропаганди сепаратизму за етнічною, мовною, 

релігійною та іншими ознаками; 3) у соціальній та гуманітарній сферах — 

поширення в засобах масової інформації невластивих українській культурній 

традиції цінностей і способу життя, культу насильства, жорстокості, 

порнографії, зневажливого ставлення до людської і національної гідності; 

тенденція до витіснення з інформаційного простору та молодіжної культури 

українських мистецьких творів, народних традицій і форм дозвілля; послаблення 

суспільно-політичної, міжетнічної та міжконфесійної єдності суспільства. 

Як можна побачити, у Доктрині були досить чітко виокремлені ключові 

загрози, пов’язані із функціонуванням мас-медій. По-перше, фактично 

констатовано відсутність проактивної діяльності держави із захисту 

національного інформаційного простору (тобто зафіксовано, по суті, потурання 
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з боку держави зовнішнім інформаційним впливам). З позиції реалізації 

потенціалу м’якої сили можна говорити, що Україна її не реалізовувала 

(принаймні, у її медійному вимірі). По-друге, констатовано наявність зовнішніх 

загроз інформаційному (у т.ч. й медійному) простору України, хоча й не 

зазначені конкретні джерела цих загроз, що суттєво знижувало прикладну 

цінність даного документу. Іншими словами, можна говорити про наявність 

практики застосування м’якої сили з боку інших держав, і ці практики 

конфліктують з національними інтересами України. 

Доктрина також фіксувала напрями державної політики у сфері 

інформаційної безпеки України, серед яких була присутня й медійна складова. 

Так, були передбачені такі заходи, як: 1) у зовнішньополітичній сфері: 

вдосконалення інформаційного супроводу державної політики, діяльності 

українських громадських організацій та суб’єктів підприємницької діяльності за 

кордоном; організаційно-технічне, інформаційне та ресурсне сприяння держави 

вітчизняним засобам масової інформації, що формують у світовому 

інформаційному просторі позитивний імідж України; посилення інформаційно-

просвітницької діяльності серед населення щодо забезпечення національної 

безпеки України в разі повноправного її партнерства з державами - членами ЄС 

та НАТО; 2) у сфері державної безпеки: залучення засобів масової інформації до 

забезпечення неухильного додержання конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, захисту конституційного устрою, вдосконалення системи 

політичної влади з метою зміцнення демократії, духовних та моральних засад 

суспільства; 3) у внутрішньополітичній сфері: створення дієвої та прозорої 

системи громадського контролю за діяльністю органів державної влади і органів 

місцевого самоврядування, громадсько-політичних структур, зокрема через 

створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України; 

поліпшення взаємодії органів державної влади з громадськими організаціями у 

сфері боротьби з проявами обмеження конституційних прав і свобод людини і 

громадянина та маніпулювання масовою свідомістю [46]. 
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Хоча цей перелік на загал корелює із визначеними загрозами, тим не менш 

він мав цілку низку суттєвих вад. Насамперед слід зауважити неконкретність, 

узагальненість пропонованих заходів. По-друге, система пропонованих заходів 

носила переважно оборонний характер (є загрози — намагаємося їм протидіяти), 

і не передбачала проактивної діяльності самої України у інформаційному, 

зокрема, медійному, просторі інших держав. Так, документ не містить жодних 

положень стосовно розвитку вітчизняного іномовлення як важливого елементу 

міжнародної інформаційної політики України. Зокрема, не вповні адекватним 

викладає переклад відповідальності за формування міжнародного іміджу 

України на вітчизняні ЗМІ, адже це не є ані функцією, ані обов’язком мас-медій, 

і, до того ж, на момент ухвалення Доктрини в Україні вже діяв державний 

телевізійний канал іномовлення УТР. По-третє, у документі жодним чином не 

згадуються можливості використання Інтернету у зовнішньополітичних цілях, у 

т.ч. для здійснення практики віртуальної дипломатії. По-четверте, у Доктрині 

проігнорована культурна дипломатія, яка є важливим вектором 

зовнішньополітичної стратегії багатьох країн світу, і ефективна реалізація якої 

створює інформаційні приводи, які можуть висвітлюватися в іноземних ЗМІ, 

працюючи, зокрема, і на формування позитивного іміджу України. Щодо 

внутрішнього виміру медійної складової м’якої сили України, то відсутність 

чіткого визначення реальних загроз (пропагандистська діяльність РФ у 

медійному просторі України, невиправдано велика частка російської медійної 

продукції на вітчизняному ринку) не дала змоги авторам документа 

запропонувати адекватні заходи із протидії цим загрозам. 

Не зігравши скільки-небудь відчутної ролі у захисті інформаційної 

безпеки України, Доктрина була скасована Указом Президента України від 6 

червня 2014 року № 504/2014 на підставі рішення Ради національної безпеки і 

оборони України (див. [177]). 

На офіційному рівні усвідомлення Росії як джерела загроз інформаційній 

безпеці України було зафіксоване в Рішенні Ради національної безпеки і оборони 

України від 28 квітня 2014 року «Про заходи щодо вдосконалення формування 
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та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України». В 

ньому було констатовано, що «останнім часом Російська Федерація поширює 

недостовірну, неповну, упереджену інформацію про Україну, через що 

намагається маніпулювати суспільною свідомістю в Україні та за її межами» 

[166]. Слід зауважити, що таке формулювання, є дещо лукавим, адже РФ, 

беззаперечно, і до агресії 2014 року поширювала неправдиву інформацію про 

Україну та досить успішно намагалася впливати на формування вигідної 

громадської думки всередині країни, і саме цілеспрямоване уникнення чіткої 

ідентифікації Росії як джерела загроз інформаційній та взагалі національній 

безпеці України, а такод діяльності з протидії ним як всередині країни, так і на 

міжнародній арені, стало однією з ключових причин, чому Україна опинилася в 

такому уразливому становищі.  

Підвалини нової архітектури національної безпеки України були закладені 

згаданою вище Стратегією національної безпеки України, ухваленою 26 травня 

2015 року. Виходячи з окреслених у ній імперативів у червні 2015 року був 

представлений для громадського обговорення проект Концепції інформаційної 

безпеки України (див. [86]). У документі серед напрямів державної політики у 

сфері інформаційної безпеки до проблем використання медійного потенціалу 

можна віднести такі напрями, як «всебічне сприяння, державна підтримка та 

пріоритетність створення і розповсюдження національного інформаційного 

продукту, в тому числі за межі України», та «використання українського 

національного інформаційного продукту для поширення в міжнародному 

інформаційному середовищі загальнолюдських цінностей та інформаційного 

розвитку людства, зокрема обмін із закордонними партнерами України 

баченням, підходами та механізмами протистояння новітнім викликам, 

спрямованим на демократичні цінності та свободу слова в інформаційному 

просторі, що були інспіровані деструктивною політикою інших держав. Іншими 

словами, у даному документі фактично уперше зазначено необхідність 

проактивної діяльності України у світовому інформаційному просторі. 
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Даний документ цікавий також тим, що у ньому диференційовано загрози 

інформаційній безпеці України комунікативного та технологічного характеру. 

Загрози комунікативного характеру відносяться до сфери реалізації потреб 

людини і громадянина, суспільства та держави щодо продукування, споживання, 

розповсюдження та розвитку національного стратегічного контенту та 

інформації. Серед них у проекті Концепції представлена така загроза, як 

«поширення суб’єктами інформаційної діяльності викривленої, недостовірної та 

упередженої інформації для дискредитації органів державної влади, 

дестабілізації суспільно-політичної ситуації, що значно ускладнює прийняття 

політичних рішень, завдає шкоди національним інтересам України чи створює 

негативний імідж України» [86]. 

Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 

року про схвалення Доктрини інформаційної безпеки України було затверджене 

Указом Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017, надавши 

Доктрині чинності (див. [47]). Цей документ вперше містить виразний 

наступальний міжнародний вектор. Зокрема, серед життєво важливих інтересів 

суспільства і держави зазначено: розвиток національного інформаційного 

простору та його інтеграція у європейський і світовий інформаційний простір; 

розвиток системи стратегічних комунікацій України (під ними у Доктрині 

розуміється скоординоване і належне використання комунікативних 

можливостей держави — публічної дипломатії, зв’язків із громадськістю, 

військових зв’язків, інформаційних та психологічних операцій, заходів, 

спрямованих на просування цілей держави); формування позитивного іміджу 

України у світі, донесення оперативної, достовірної і об’єктивної інформації про 

події в Україні до міжнародної спільноти; розбудова системи іномовлення 

України та забезпечення наявності іншомовного українського каналу в 

кабельних мережах та у супутниковому мовленні за межами України; зміцнення 

інформаційних зв’язків з українською діаспорою, сприяння збереженню її 

етнокультурної ідентичності. Серед загроз, що можуть бути віднесені до 

зовнішнього виміру, в Доктрині зазначено проведення державою-агресором 
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спеціальних інформаційних операцій в інших державах з метою створення 

негативного іміджу України у світі; а також недостатня розвиненість 

національної інформаційної інфраструктури, що обмежує можливості України 

ефективно протидіяти інформаційній агресії та проактивно діяти в 

інформаційній сфері для реалізації національних інтересів України. 

У відповідності з окресленими інтересами та загрозами Доктрина визначає 

пріоритети державної політики в інформаційній сфері. Активна робота у 

міжнародній медійній сфері окреслена, зокрема, такими пріоритетами, як 

ґрунтовне реформування системи представлення інформації про Україну на 

міжнародній арені; розвиток публічної дипломатії, у тому числі культурної та 

цифрової; активізація скоординованої інформаційної роботи закордонних 

дипломатичних установ України; сприяння поширенню та розвитку системи 

іномовлення України; реформування системи взаємовідносин з українською 

діаспорою шляхом забезпечення більш тісної співпраці та проведення 

ефективних заходів; участь у міжнародних культурних заходах з метою 

представлення національної культури та ідентичності. 

Щодо захисту національного інформаційного суверенітету, то вже в 

загальних положеннях Доктрини чітко фіксується головне джерело загроз: 

«проти України Російська Федерація використовує найновіші інформаційні 

технології впливу на свідомість громадян, спрямовані на розпалювання 

національної і релігійної ворожнечі, пропаганду агресивної війни, зміну 

конституційного ладу насильницьким шляхом або порушення суверенітету і 

територіальної цілісності України». Відповідно, національними інтересами 

визначено: захист українського суспільства від агресивного впливу 

деструктивної пропаганди, передусім з боку Російської Федерації; захист 

українського суспільства від агресивного інформаційного впливу Російської 

Федерації, спрямованого на пропаганду війни, розпалювання національної і 

релігійної ворожнечі, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом або 

порушення суверенітету і територіальної цілісності України; створення з 

урахуванням норм міжнародного права системи і механізмів захисту від 
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негативних зовнішніх інформаційно-психологічних впливів, передусім 

пропаганди.  

 

Рис. 4.3. Матриця присутності медійного міжнародного й безпекового вимірів 

у доктринальних документах з питань інформаційної безпеки України 

(джерело: укладено автором) 

Відповідно, до переліку актуальних загроз національним інтересам та 

національній безпеці України в інформаційній сфері включено інформаційну 

експансію держави-агресора та контрольованих нею структур, зокрема шляхом 

розширення власної інформаційної інфраструктури на території України та в 

інших державах. Виходячи з цього, пріоритетами державної політики в 

інформаційній сфері, серед іншого, визначено: створення інтегрованої системи 

оцінки інформаційних загроз та оперативного реагування на них; удосконалення 

повноважень державних регуляторних органів, які здійснюють діяльність щодо 

інформаційного простору держави, з метою досягнення адекватного рівня 

спроможності держави відповідати реальним та потенційним загрозам націона-

льним інтересам України в інформаційній сфері; законодавче врегулювання 

механізму виявлення, фіксації, блокування та видалення з інформаційного 

простору держави шкідливої інформації; удосконалення законодавчого 

регулювання інформаційної сфери відповідно до актуальних загроз національній 

безпеці. Крім того, до переліку пріоритетів включено заходи, що носять не лише 

«оборонний», але й «наступальний» характер: стимулювання розвитку 

національного виробництва текстового і аудіовізуального контенту; задоволення 

потреб населення тимчасово окупованих територій в об’єктивній, оперативній і 
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достовірній інформації; пропагування, у тому числі через аудіовізуальні засоби, 

зокрема соціальну рекламу, основних етапів і досвіду державотворення, 

цінностей свободи, демократії, патріотизму, національної єдності, захисту 

України від зовнішніх і внутрішніх загроз. 

Водночас хотілося б звернути увагу на деякі особливості Доктрини, які, на 

нашу думку, послаблюють її роль як стратегічного концептуального документа. 

Насамперед хотілося б зауважити, що дискусійно виглядає подання всіх цих 

пріоритетів у блоці «формування позитивного міжнародного іміджу України». 

Формування позитивного іміджу, вочевидь, не має бути самоціллю: це радше 

інструмент, компонент м’якої сили держави, що має сприяти досягненню 

державою широкого спектру конкретних прагматичних цілей — від підвищення 

ефективності зовнішньополітичних акцій держави до зростання потоку 

іноземних туристів, студентів тощо. І при цьому іміджеві кампанії мають 

супроводжуватися (і навіть передуватися) активними змінами організаційного, 

інфраструктурного тощо характеру — приміром, зусилля з просування України 

за кордоном як туристичної дестинації виявляться марними, якщо в країні не 

буде створено відповідний рівень сервісу, підтримки іноземців тощо. 

Пропонований підхід є фактично повторенням безплідних зусиль держави, що 

проявлялися у появі орієнтованих головно на проведення інформаційних та 

рекламних кампаній державних програм формування позитивного іміджу 

України (як комплексних, так і секторальних), а також в безрезультатній 

брендинговій кампанії 2011–2012 років. По-друге, такий виділений пріоритет як 

взаємодія з діаспорою не пов’язаний з формуванням іміджу, а має виконувати 

зовсім інші функції. 

Іміджеві комунікації є елементом стратегічних комунікацій держави, і 

тому, на нашу думку, більш плідним був би підхід, за якого в Доктрині 

інформаційної безпеки окремим блоком були б конкретизовані пріоритети 

державних стратегічних комунікацій за різними напрямами, а формування 

позитивного міжнародного іміджу мало б стати одним з результатів їхньої 
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реалізації, але, підкреслимо, не головним, а в контексті досягнення конкретних 

цілей, насамперед зовнішньополітичних. 

Таким чином, нова Доктрина інформаційної безпеки України є набагато 

більш адекватною реаліям, порівняно з усіма стратегічними документами у цій 

сфері. Має місце спроба чіткого визначення як джерела, так і характеру загроз 

інформаційному суверенітетові. Також безперечним позитивом слід вважати 

включення до пріоритетних напрямів діяльності не лише захист від наявних 

загроз, але й активну діяльність держави, у т.ч. й у світовому інформаційному 

просторі. 

4.2. Входження України до глобальної медійної світ-системи як 

елемент зовнішньополітичної стратегії держави 

Входження України до глобальної світ-системи неодмінно мусіло стати 

елементом зовнішньополітичних зусиль України з огляду на такі міркування. По-

перше, як вже розглядалося в Розділі 3, роль засобів масової комунікації у 

сприянні зовнішній політиці держави, просуванні зовнішньополітичних 

інтересів, інформаційній підтримці зовнішньополітичних акцій, формуванні 

громадської думки в сьогоднішньому світі є надзвичайно важливою. По-друге, 

перед Україною як новопосталою державою стояла низка задач, розв’язання яких 

потребувало застосування широкого спектру зовнішньополітичних 

комунікативних технологій, насамперед публічної дипломатії у 

найрізноманітніших її проявах. 

Щодо останнього, то для України необхідність реалізації тих чи інших 

форм публічної дипломатії пов’язана з декількома чинниками. Насамперед, 

перед Україною після здобуття незалежності, як і перед іншими колишніми 

радянськими, а також югославськими республіками, стояла задача формування 

своєї ідентичності та забезпечення своєї впізнаваності, адже як незалежна 

держава Україна фактично виникла заново, навіть якщо брати до уваги попередні 

періоди державності. Для України ця задача полягала головним чином у 

відокремленні себе від Росії, з якою нерідко ототожнювали й донині 
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ототожнюють країни СРСР на Заході. Розуміння важливості цієї задачі мало 

місце і на рівні керівництва держави — приміром, у 2003 році побачила світ 

книга тодішнього президента України Л. Кучми з промовистою назвою «Україна 

— не Росія», в якій «автор ділиться своїми поглядами на українську старовину, 

на події XX століття та останніх років, розмірковує про те, чи можна вважати 

Україну колишньою російською колонією, про український та російський 

національні характери, про проблеми спільної історико-культурної спадщини та 

взаємних «боргів» [94, с.2]. Іншими словами, необхідно було забезпечити 

іноземні аудиторії певною базовою інформацією, т.зв. «фоновими знаннями» 

про Україну, які б могли забезпечувати, проводячи аналогії із масовими 

комунікаціями, ефект праймингу, коли певні згадування про Україну 

активуватимуть у свідомості людей певні схеми, викликати певні асоціації, а 

відтак скеровуватимуть у потрібному руслі увагу та впливатимуть на 

інтерпретацію інформації про Україну та на реакцію на цю інформацію. 

Крім того, реалізація стратегії публічної дипломатії разом із іншими 

комунікативними засобами, зокрема, національним брендингом, могли б 

забезпечити певну підтримку серед зарубіжних аудиторій зовнішньополітичних 

акцій України, що особливо є актуальним в контексті реалізації 

євроінтеграційної політики України та в умовах воєнної агресії з боку Росії. Як 

слушно зауважила вітчизняна дослідниця Т. Грачевська, неприпустимість 

нехтування розвитком культурної дипломатії та ненадання підтримки її 

суб’єктам продемонстрували події останніх двох років в Україні. Через брак 

інформації про Україну в інших державах, в умовах збройної агресії українські 

дипломатичні представництва та культурні інституції мають створити механізми 

не лише просування національного культурного продукту, а й надання правдивої 

інформації про події на теренах української держави. Це є питанням не стільки 

формування позитивного міжнародного іміджу, скільки гарантування 

національної безпеки [29, с.25]. 

Переходячи до аналізу інституціонального виміру публічної дипломатії 

України, необхідно зауважити, що фактично необхідність реалізації елементів 
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публічної дипломатії на офіційному рівні була визнана у 2006 році. Тоді у 

затвердженому Указом Президента України № 142/2006 «Положенні про 

культурно-інформаційний центр у складі закордонної дипломатичної установи 

України» були визначені завдання та засади організації діяльності культурно-

інформаційного центру у складі закордонної дипломатичної установи України. 

Основними завданнями цих центрів були визначені такі: сприяння розвитку 

міжнародного співробітництва України з державою перебування в галузі 

культури, освіти, науки та техніки, туризму, фізичної культури і спорту; 

поширення в державі перебування інформації про Україну; ознайомлення 

громадян держави перебування з історією і культурою України, сприяння 

вивченню української мови на території цієї держави; підтримання зв’язків з 

українцями за кордоном, сприяння задоволенню їх культурно-мовних, 

інформаційних та інших потреб; поширення інформації про туристичні 

можливості і привабливість України, сприяння співробітництву з державою 

перебування у туристичній галузі [149]. Варто зауважити, що роботу цих 

центрів, згідно згаданого Положення, повинні організовувати, окрім МЗС, 

Міністерство культури і туризму України, Міністерство освіти і науки України, 

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний комітет 

телебачення та радіомовлення України. На сьогоднішній день, згідно із 

затвердженим у 2006 році та доповненим у 2008 та 2012 роках «Переліком 

закордонних дипломатичних установ України, у складі яких утворюються 

культурно-інформаційні центри», діє 31 культурно-інформаційний центр, у т.ч. 

27 при дипломатичних представництвах України та 4 — при Генеральних 

консульствах України [133]. Варто зауважити, що 16 таких центрів діють при 

дипломатичних представництвах України в країнах ЄС. 

Водночас, як засвідчують експерти, діяльність цих центрів не можна 

вважати достатньо ефективною. Приміром, в аналітичній записці Національного 

інституту стратегічних досліджень «Оптимізація посилення культурної 

присутності України в Європі» (2014 р.) констатується, що діяльність центрів 

обмежується протокольними заходами або ж заходами з інформаційно-
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роз’яснювальної роботи (з нагоди Дня Соборності та Свободи України, 

Міжнародного дня рідної мови, Шевченківських днів тощо), відзначення 

щорічних ювілейних дат, вшанування пам’яті видатних українців, тоді як 

приклади діяльності, які передбачають довготривалі зв’язки та співпрацю, є 

поодинокими [126]. Підсумовуючи роботу культурних представництв України 

за кордоном впродовж 2011–2013 років, у документі окреслюються такі 

тенденції у їхній діяльності: малочисельність штату та відсутність фахівців із 

культурного менеджменту, що, безумовно, ускладнює презентацію національної 

культури та її промоцію на міжнародній арені; серед заходів, здійснюваних 

центрами у європейських країнах, переважають такі, що обмежуються 

поширенням інформації про Україну і не передбачають перспектив культурного 

співробітництва; поширювана про Україну інформація переважно стосується 

минулого Українського народу та його традиційної культури; поза увагою 

залишається розвиток актуальної культури та громадянського суспільства; у 

більшості випадків за дипломатичними угодами криються суто формальні 

заходи, пов’язані з обмінами делегаціями, невиправдано велику частину яких 

складають чиновники дипломатичних служб чи профільних міністерств; це 

створює лише видимість роботи, ставить під сумнів її змістовну частину та 

доцільність загалом [126]. 

Посилення інтересу з боку зовнішньополітичного відомства України до 

публічної та, зокрема, культурної дипломатії відбулося лише в останні роки. Так, 

2 червня 2015 року в Дипломатичній академії України відбувся Перший форум 

культурної дипломатії України. МЗС ініціювало проведення такого заходу з 

метою створення платформи для взаємодії всіх зацікавлених сторін для 

просування українського культурного продукту у світі та інтеграції України у 

світовий культурний простір. На цьому форумі міністр закордонних справ 

України П. Клімкін анонсував створення в МЗС підрозділу, який займатиметься 

виключно питаннями культурної дипломатії. «Уперше культурна дипломатія 

з’явиться в структурі МЗС як цілісна концепція. Цей підрозділ буде інтегрований 

у роботу МЗС у сфері міжнародних комунікацій України. Така синергія має дати 
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результат. Культурні проекти стануть невід’ємною частиною наших зусиль із 

пояснення світові того, чим є Україна і чого вона прагне. Через мистецтво ми 

будемо комунікувати не просто образи, а смисли» [16]. 

Ця ідея була утілена у створеному 22 грудня 2015 року Управлінні 

публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України. Основними 

завданнями Управління були визначені такі: розвиток відносин з громадськістю, 

громадськими об’єднаннями та медіа інших країн та України; реалізація 

іміджевих, культурних та інформаційних проектів України за кордоном; 

координація заходів інших органів виконавчої влади у цих сферах [17]. Як можна 

побачити, новостворений підрозділ має більш широкий спектр діяльності, в 

рамках якого культурна дипломатія стала одним із напрямів. Такий підхід можна 

вважати виправданим з огляду на те, що за відсутності повноцінної реалізації 

стратегії публічної дипломатії приділення уваги лише одному з її компонентів не 

матиме належного ефекту. 

Тим не менш, культурна дипломатія як самостійний напрям не зникли з 

порядку денного української зовнішньої політики. Так, під час проведення 

Другого форуму культурної дипломатії України, що відбувся 27 квітня 2016 

року, його учасники, серед яких, зокрема, були українські та американські 

дипломати, експерти Київського офісу Інституту Кеннана та громадської 

організації «Глобал Юкрейніанз», напрацювали низку рекомендацій щодо 

виведення культурної дипломатії України на новий рівень ефективності та 

стратегічного планування, зокрема: необхідність вироблення цілісної стратегії 

культурної дипломатії України; здійснення культурної дипломатії неможливе 

без належної комунікації державного та недержавного секторів; культурна 

дипломатія потребує інвестицій у людський потенціал: тренінги, семінари, 

онлайн стажування тощо; проекти культурної дипломатії повинні мати чіткий та 

концентрований меседж; культурна дипломатія України повинна примножувати 

«капітал» симпатії закордонної аудиторії; діаспорна культурна дипломатія 

повинна активно заохочуватися з боку держави; налагодження кооперації між 
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вітчизняним бізнесом та культурним середовищем сприятиме успішному 

експорту українського продукту за кордон [2]. 

Говорячи про такий напрям публічної дипломатії як культурна дипломатія 

необхідно зауважити, що основною інституціональною формою здійснення 

культурної дипломатії традиційно є створення спеціальних закладів, як от 

Британська рада (Велика Британія), Інститут Сервантеса (Іспанія), Ґете-Інститут 

(Німеччина), Інститут Адама Міцкевича (Польща), Альянс Франсез (Франція), 

Інститут Конфуція (Китай) тощо. Щодо України, то ще в 2009 році з’явилася 

Державна агенція промоції культури України, створена відповідно до наказу 

Міністерства культури туризму України від 16 січня 2009 року № 10/0/16-09 

«Про перейменування Українського культурно-просвітницького центру 

«Дружба». Цей центр, в свою чергу, був створений на підставі наказу 

Міністерства культури України від 25 січня 1993 року № 7 «Про реорганізацію 

культурно-освітнього центру «Дружба». За роки діяльності установою було 

проведено близько 2000 проектів міжнародного, всеукраїнського та місцевого 

напрямків, зокрема мистецькі фестивалі, пленери, виставки конкурси, Дні 

культури іноземних держав в Україні та Дні культури України в іноземних 

державах, президентські зустрічі, міжурядові комісії тощо. Державна агенція 

промоції культури України співпрацює з національно-культурними 

товариствами, громадськими організаціями, організаціями, які опікуються 

особами з особливими потребами, творчими колективами, волонтерськими 

організаціями. Одним із напрямів діяльності агенції є координація міжнародних 

культурних зв’язків [38]. Тим не менше, говорити про скільки-небудь відчутну 

роль Агенції як актора культурної дипломатії України не доводиться. Також 

варто зауважити, що на даний час, згідно з даними офіційного інтернет-порталу 

«КИЇВАУДИТ», Державна агенція промоції культури України 

підпорядковується Департаменту культури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської Державної адміністрації) [42], тобто його 

фінансування передане з державного бюджету до місцевого бюджету Києва, що, 

ймовірно, свідчить про пониження статусу організації. 
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Про ініціативу щодо створення нової інституції для просування 

української культури за кордоном оголосило 31 березня 2015 року Міністерство 

культури України. Проект Концепції Українського Інституту Тараса Шевченка, 

розроблений в Українському центрі культурних досліджень, було винесено на 

громадське обговорення. 28 квітня того ж року в Міністерстві культури України 

відбувся круглий стіл за участю керівництва культурних центрів європейських 

країн (Великої Британії, Польщі та Чехії), які представили досвід та особливості 

діяльності своїх інституцій, а також представників органів влади та громадських 

організацій. Пропозиції, подані в ході громадського обговорення, та пропозиції 

учасників круглого столу було враховано в ході підготовки до публічної 

презентації проекту Концепції. У цьому заході, який відбувся 11 червня 2015 

року, брали участь дипломати європейських країн, керівники європейських 

програм та культурних центрів (зокрема, представники культурних центрів країн 

ЄС, США та Канади в Україні, керівник Програми ЄС Східного партнерства 

«Культура»), українські експерти, активісти, представники ЗМІ [193; 195; 254]. 

У презентованій Концепції створення Українського інституту (Інституту 

Тараса Шевченка) були визначені такі основні цілі його діяльності: поширення у 

світі, передусім в інтернет-просторі, інформації про культурне життя України, її 

культурну спадщину й історію; сприяння розвитку тісних зв’язків між 

культурно-мистецькими та інтелектуальними колами України та інших; країн; 

більшій обізнаності світової громадськості з культурною спадщиною та 

сучасною культурою України; забезпечення присутності української культури у 

світовому культурно-інформаційному просторі, сприяння просуванню 

національного культурного продукту на світовий ринок; сприяння у забезпеченні 

культурних та освітніх потреб українських громад у різних країнах 

популяризація й вивчення української мови; формування позитивного образу 

України у світі засобами культури та міжнародного культурного співробітництва 

[88]. Як можна побачити, цей перелік цілей відображає традиційне, європейське 

бачення ролі та задач культурної дипломатії. 
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Передбачено, що Український інститут матиме мережеву структуру 

(центральний осередок в Україні та мережа культурних центрів в країнах світу, 

неурядовий статус, договірні стосунки з Міністерством культури та 

Міністерством закордонних справ), та реалізовуватиме ідею державно-

приватного партнерства (залучення до формування стратегії, планування і 

реалізації завдань Інституту представників культурно-мистецької громадськості, 

органів державної влади, бізнесу). Окремо варто відмітити, що у Концепції 

створення Українського інституту (Інституту Тараса Шевченка) серед 

пріоритетів у формуванні мережі зарубіжних центрів визначені країни 

Центральної та Східної Європи, країни ЄС та «Великої сімки», а також країни, 

де є значні українські громади [88]. 

Крім того, 9 грудня 2015 року на засіданні круглого столу «Культурна 

дипломатія: взаємодія державних і недержавних інституцій», ініційованого 

Комітетом у закордонних справах Верховної ради України, заступник Міністра 

культури з питань європейської інтеграції А. Вітренко представив 

напрацьований Міністерством культури України варіант законопроекту «Про 

Український інститут». Була утворена міжвідомча робочої групи, за 

результатами роботи якої було підготовлено допрацьований проект закону, який 

у квітні 2016 року був презентований в Комітеті Верховної Ради України у 

закордонних справах [116; 188]. Варто зауважити, що даний документ має 

суттєві відмінності в характеристиці Українського Інституту у порівнянні із 

згаданою вище Концепцією. Зокрема, у законопроекті юридичний статус 

Українського Інституту визначений як державна установа, яка відноситься до 

сфери управління Кабінету Міністрів України; а цілі діяльності визначені такі: 

формування позитивного іміджу України у світі; просування національного 

культурного продукту; популяризація сучасної української культури та 

українського наукового і культурного життя; поширення знань про культурну 

спадщину та туристичний потенціал; посилення міжнародного співробітництва і 

культурних обмінів у сферах культури та мистецтва, охорони культурної 

спадщини, мовної політики, кінематографії, освіти і науки, наукової та науково-
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технічної діяльності, зовнішніх зносин України, політики у молодіжній сфері, 

туризму та курортів (див. [189]). Як не важко побачити, зазначений перелік цілей 

є суттєво ширшим, ніж передбачено у Концепції, зокрема, за рахунок включення 

у нього туристичної, наукової та зовнішньополітичної сфери. 

Багаторічна інертність держави у питаннях культурної дипломатії 

спричинила появу низки (щоправда, поодиноких) приватних ініціатив у цій 

сфері. Найяскравішим прикладом є створений за ініціативи української піаністки 

Н. Пасічник та солістки Варшавської опери О. Пасічник Український Інститут у 

Швеції, який розпочав роботу 24 серпня 2014 року. Метою його діяльності було 

проголошено «відкрити культуру України для світу, відкрити Україну як країну 

обдарованих музикантів, художників, поетів, письменників, акторів, режисерів 

тощо», а місією — через низку мистецьких та благодійних заходів помістити 

Україну в культурний простір Швеції [260]. Варто відзначити, що ця приватна 

ініціатива знайшла підтримку з боку Посольства України у Швеції. Як заявив 

тодішній Тимчасовий повірений у справах України в Королівстві Швеція 

І. Целуйко, «На жаль, держава не має достатньо коштів, щоб засновувати 

інститути української культури в країнах Європи. Але посольство підтримує 

ініціативи приватних осіб у цьому напрямку. І цього разу захід, організований 

Наталею Пасічник, проходить за підтримки дипломатичного корпусу. На певні 

культурні програми Україна виділяє кошти, тому ми намагатимемося підтримати 

заснований Наталею Пасічник інститут державними коштами, а також зв’язками, 

які має Посольство України» [257]. Також про підтримку Українського Інституту 

у Швеції заявив Міністр культури України Є. Нищук: «Такі ініціативи треба 

підтримувати і спільними зусиллями доопрацьовувати, аби усі найкращі ідеї 

були втілені у життя. Та підтримку таких інституцій варто робити не 

символічними жестами, а говорити про конкретні завдання та шляхи їх 

вирішення. Ми, як Мінкультури відкриті до того, щоб будувати дієві механізми 

співпраці, зокрема і у пошуку фінансів, роботи з МЗС та іншими державними 

інституціями. Це надзвичайно важливо зараз, коли градус цікавості до України 
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великий, а робота таких центрів стає вагомим кроком у культурній дипломатії» 

[141]. 

Формального виміру залучення Українського Інституту у Швеції до 

зовнішньополітичних ініціатив України набуло у підписанні 17 липня 2015 року 

Міністерством культури України, Посольством України в Королівстві Швеція та 

Українським інститутом у Швеції тристороннього меморандуму, у якому 

задекларовано спільні цілі поглиблювати українсько-шведське співробітництво 

у галузі культури, здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу з метою 

популяризації української культури та мистецтва у Королівстві Швеція. Така 

співпраця сприятиме формуванню позитивного іміджу України та 

стимулюватиме інтерес до національної культури [256]. 

На пропозицію Міністерства закордонних справ України уряд своїм 

розпорядженням від 21 червня 2017 р. № 430-р утворив державну установу 

«Український інститут», віднісши її до сфери управління МЗС. Як зазначено на 

урядовому веб-сайті, це рішення прийнято задля захисту інтересів нашої 

держави та формування позитивного іміджу України за кордоном. На Інститут 

будуть покладені такі завдання, як презентація та просування іміджу України у 

світі, сприяння міжнародним обмінам та інтеграції України у світовий 

культурний простір, популяризація української мови та культурного продукту за 

кордоном, поширення інформації про науковий, освітній та туристичний 

потенціал нашої держави тощо. Інститут буде афілійованою з МЗС установою, 

яка буде самостійною у визначенні змістовного наповнення роботи інституції. В 

свою чергу контроль за роботою Українського інституту, а також визначення 

засад та пріоритетів, здійснюватиме Наглядова рада. Фінансуватися Інститут 

буде частково з державного бюджету, а також за рахунок благодійних внесків та 

донорської допомоги [183]. 

Згідно зі своїм статутом, метою діяльності Інституту є покращення 

розуміння та сприйняття України та українців у світі, формування позитивного 

іміджу нашої держави за кордоном. Основними завданнями Інституту є: 

підвищення впізнаваності України за кордоном через поширення знання про 
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Україну; розбудова міжнародного діалогу шляхом підтримки міжнародних 

обмінів, забезпечення участі України у проектах співпраці у галузі креативних 

індустрій, культури, освіти, науки, економіки та інших сферах; поширення 

українського досвіду розвитку громадянського суспільства, державотворення, 

відданості цінностям свободи, демократії, національної єдності; популяризація 

української мови та культури за кордоном. Для виконання поставлених завдань 

Український інститут виконує такі функції: започаткування регулярних 

форматів презентації України за кордоном (мультидисциплінарні та тематичні 

фестивалі з української тематики, мовні, культурні річні ініціативи); проведення 

та підтримка заходів і програм за кордоном, спрямованих на інформування 

іноземних аудиторій про культурне та суспільно-політичне життя, розвиток 

громадянського суспільства, туристичний та освітній потенціал, можливості та 

перспективи співпраці з Україною [216]. Призначений у червні 2018 року 

директор Українського інституту В. Шейко у своєму інтерв’ю так визначив 

пріоритетні країни для створення філій інституту: першими напрямками мають 

стати Франція, Польща та Німеччина; в середньостроковій перспективі до цього 

переліку можуть додатися Австрія, Бельгія, Італія, США, Туреччина та Чехія 

[19]. 

Вочевидь, нетривалий термін існування цієї інституції ще не дозволяє нам 

робити якісь висновки щодо ефективності її роботи, однак сам факт її створення, 

беззаперечно, є позитивним явищем в контексті розвитку практик української 

публічної дипломатії. І хоча медійний напрям тут експліцитно не представлений, 

однак не викликає сумнівів, що успішна діяльність в культурній сфері в 

зарубіжних країнах генеруватиме інформаційні приводи, а отже, стане 

предметом уваги мас-медій цих країн. Крім того слід відзначити, що культурна 

дипломатія відчутно менш пов’язана з поточною зовнішньополітичною, 

економічною тощо ситуацією, а отже, за належної реалізації, матиме триваючий 

ефект. 

Переходячи до аналізу нормативних аспектів публічної дипломатії 

України необхідно насамперед зауважити, що як окремий вектор 
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зовнішньополітичної стратегії вона ніколи не виділялася. Але водночас у 

державних програмних документах з проблем формування позитивного іміджу 

України елементи публічної дипломатії, як і проблеми входження України до 

глобальної медійної світ-системи, були все ж присутні. 

Так, основною метою першої Державної програми забезпечення 

позитивного міжнародного іміджу України на 2003-2006 роки, затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року № 1609 (див. 

[40]), було задекларовано «формування та підтримання позитивного іміджу 

України як усередині, так і поза її межами, створення зовнішньої інформаційної 

атмосфери, необхідної для здійснення внутрішньополітичних та соціально-

економічних перетворень, ефективна інформаційна підтримка зовнішньо-

політичного курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію, 

створення умов для підвищення авторитету України в політичній, культурній та 

економічній сферах міжнародного співробітництва, посилення координації 

діяльності органів виконавчої влади, спрямованої на забезпечення інформаційної 

присутності України за кордоном, адаптація національного законодавства до 

європейських та загальносвітових стандартів». 

Програма передбачала виконання шести завдань: 1) формування за 

кордоном позитивного образу України на основі використання незаперечних 

позитивних явищ та процесів, що відбуваються в українському суспільстві; 

2) вироблення єдиного комплексного підходу до провадження центральними та 

місцевими органами виконавчої влади інформаційно-пропагандистської 

діяльності, пов’язаної з підвищенням міжнародного іміджу нашої держави, з 

урахуванням необхідності підтримання у свідомості української громадськості 

важливості розуміння дій держави та її керівництва, спрямованих на 

забезпечення належного життєвого рівня українського народу; 3) проведення 

активної, послідовної, системної інформаційно-роз’яснювальної роботи, в тому 

числі створення сприятливих інформаційних можливостей для подання 

об’єктивної інформації про Україну; 4) сприяння розвиткові в Україні єдиного 

інформаційного простору та процесу становлення в ній інформаційного 
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суспільства, забезпечення його відкритості; 5) забезпечення всебічної інтеграції 

України у європейський та євроатлантичний простір, у тому числі шляхом 

обміну інформацією з країнами-членами Європейського Союзу та поглиблення 

транскордонного інформаційного співробітництва з новоприйнятими членами 

Європейського Союзу; приведення законодавства у відповідність з 

європейськими стандартами; 6) пропагування та поширення інформації про 

здобутки української культури, духовні цінності нашого народу; сприяння 

проведенню культурного обміну, міжнародному туризму; 7) проведення 

комплексної інформаційно-пропагандистської політики з метою забезпечення і 

підтримання позитивного ділового та інвестиційного іміджу України; 

8) забезпечення активної співпраці України із світовими та регіональними 

міжнародними організаціями. Як можна побачити, цей перелік містить як цілком 

прагматичних цілей — залучення туристів, інвестицій, проведення системної 

інформаційно-роз’яснювальної роботи, так і надто загальні (як-от завдання 4 та 

8) й навість ідеалістичні задачі (як завдання 1). Як позитив слід зауважити 

зазначення необхідності єдиного підходу всіх органів влади до іміджування 

держави. 

Програмою передбачалося реалізувати низку завдань, частина з яких 

стосувалася медійної складової: створити неприбуткове інформаційне агентство 

з метою провадження скоординованої пропагандистської діяльності; сприяти 

створенню мережі кореспондентських пунктів провідних українських засобів 

масової інформації за кордоном; сприяти становленню Всесвітньої служби 

телерадіомовлення «Україна і світ»; створити єдиний багатомовний веб-портал 

МЗС з об’єднанням електронних сторінок усіх дипломатичних представництв 

України за кордоном. Попри позитив програми, що полягав у віднесенні мас-

медій до ключових інструментів іміджування держави, тим не менш реальних 

кроків в цьому напрямі зроблено майже не було (окрім створення служби УТР, 

про йтиметься у підрозділі 4.3, та створення порталу МЗС). 

Також на окрему увагу заслуговує формулювання мотивації активізації 

інформаційно-пропагандистської діяльності органів виконавчої влади, 
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спрямованої на підвищення міжнародного авторитету України: «поверхове, 

фрагментарне уявлення про Україну … робить суперечливим сприйняття 

міжнародною спільнотою об’єктивних процесів, що відбуваються в нашій 

державі», «перебування України в результаті відкритості її інформаційного 

простору під впливом різновекторних, не завжди позитивних інформаційно-

пропагандистських потоків». Тобто фактично визнано наявність недружніх щодо 

України інформаційних потоків всередині самої країни, але без деталізації 

характеру негативних впливів та зазначення їхнього джерела. 

Однак, як було відзначено в аналітичній записці Національного інституту 

стратегічних досліджень «Формування позитивного міжнародного іміджу 

української держави в інформаційному просторі» (2009 р.), зазначена програма 

являла собою радше «протокол про наміри», аніж програмний документ із 

планом конкретних дій [24]. 

По завершенні дії Програми 6 червня 2007 року затверджується Концепція 

Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу 

України на 2008-2011 роки (див. [85]). В ній формулювання проблеми вже мало 

дещо інший характер — «Недостатня представленість України в 

інформаційному просторі інших держав, а також поширення серед іноземних 

громадян різного роду хибних та упереджених уявлень про неї є наслідком 

впливу ряду факторів, зокрема низького рівня інтегрованості у світовий 

інформаційний простір внаслідок слабкого розвитку необхідної для цього 

матеріально-технічної бази», тобто згадування негативних впливів взагалі 

зникло. Інструментом вирішення проблеми зазначено, серед іншого, «здійснення 

супутникового мовлення в інформаційному просторі іноземних держав 

українською та іноземними мовами, включення вітчизняних телепередач до 

пакетів програм, що транслюються за кордоном кабельними мережами». Також 

в Концепції містилося цілком адекватне формулювання задачі, на розв’язання 

якої спрямована Програма: формування позитивного міжнародного іміджу 

України є необхідним для забезпечення захисту її національних інтересів, 
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дотримання стратегічного курсу на європейську інтеграцію, успішної 

конкурентної боротьби на міжнародному ринку збуту та інвестицій. 

Однак лише через два роки, 3 червня 2009 року, урядом була затверджена 

Державна цільова програма формування позитивного міжнародного іміджу 

України на період до 2011 року (див. [43]), в основу якої лягла вищезгадана 

Концепція. Державним замовником-координатором програми визначено МЗС 

України. Метою програми було визначено «організацію і проведення органами 

виконавчої влади інформаційної кампанії, спрямованої на підвищення рівня 

поінформованості міжнародного співтовариства про Україну, та зміцнення її 

міжнародного авторитету у сфері політики, економіки і культури, що є 

необхідним для забезпечення захисту національних інтересів нашої держави, 

дотримання стратегічного курсу на європейську інтеграцію тощо». 

Завдань Програма містила шість: 1) забезпечення координації 

інформаційної діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади на міжнародному рівні із застосуванням єдиного методичного підходу до 

формування позитивного іміджу України; 2) формування іміджу України як 

європейської держави, в якій відбуваються демократичні перетворення; 

3) популяризація України на міжнародному рівні; 4) формування іміджу України 

як країни з економікою, привабливою для міжнародних інвестицій; 

5) формування іміджу України як європейської держави, привабливої для 

міжнародного туризму; 6) формування іміджу українців як представників 

високоосвіченої європейської нації, яка має глибоке історичне коріння, визнані 

у світі високі досягнення в освіті, науці, культурі, спорті. Порівняно з 

попередньою програмою завдання мають більш чіткий характер, зберігаючи 

ідею необхідності реалізації всіма органами влади єдиного підходу. Крім того, 

до кожного завдання Програма передбачала реалізацію достатньо конкретних 

заходів, із зазначенням їх виконавців, джерел та обсягу необхідного 

фінансування. 

Варто зауважити, що у цій програмі суттєво більша увага була приділена 

використанню медійного потенціалу. Заходи, пов’язані з міжнародним медійним 
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напрямом, представлені головно у завданні «Формування іміджу України як 

європейської держави, в якій відбуваються демократичні перетворення». 

Зокрема, це: забезпечення функціонування веб-сайтів з розміщенням матеріалів 

іноземними мовами, спрямованих на популяризацію на міжнародному рівні 

української тематики; забезпечення співробітництва з провідними зарубіжними 

засобами масової інформації з метою розміщення позитивних публікацій про 

Україну; організація інформаційного обміну з журналістами провідних 

зарубіжних засобів масової інформації (проведення прес-турів, організація 

інтерв’ю, прес-клубів для представників зарубіжних ЗМІ, які працюють в 

Україні); створення і систематичне оновлення архіву фото-, відеоматеріалів 

іноземними мовами з української тематики для використання журналістами 

зарубіжних ЗМІ; утворення та забезпечення проведення редакціями державної 

телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» 

(УТР) роботи з виготовлення і трансляції програм іноземними мовами; 

створення і закупівля телепродукції, її дублювання і субтитрування іноземними 

мовами з метою трансляції державною телерадіокомпанією УТР; забезпечення 

трансляції телепрограм державної телерадіокомпанії УТР кабельними й 

ефірними мережами зарубіжних країн, насамперед у Північній Америці та 

Європі. 

Серед заходів, віднесених до інших завдань, на увагу в контексті нашого 

дослідження заслуговують такі, як «підготовка тематичних матеріалів інозем-

ними мовами щодо внеску представників України у світову науку, культуру та 

інші галузі з метою створення друкованих видань, телепрограм, орієнтованих на 

широку зарубіжну аудиторію; розміщення таких матеріалів у Інтернеті», «розмі-

щення в зарубіжних засобах масової інформації публікацій щодо інвестиційної 

привабливості України», «розміщення рекламних матеріалів з метою поширення 

туристичних пропозицій у зарубіжних засобах масової інформації». 

Варто відмітити, що в ній серед двох варіантів реалізації формування 

позитивного міжнародного іміджу, що здійснюються іноземними державами — 

1) утворення нового державного органу, на який покладаються функції із 
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забезпечення на міжвідомчому рівні постійної, оперативної та скоординованої 

діяльності з підготовки і розповсюдження у міжнародному інформаційному 

просторі позитивних відомостей про державу; 2) розроблення державної 

програми, до виконання якої залучаються органи державної влади — був 

обраний другий, зважаючи на те, що перший потребує значних видатків з 

державного бюджету. 

У 2011 році Комітет з питань формування міжнародного іміджу України 

Громадської ради при МЗС України запропонував Концепцію Державної 

цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 

2012-2014 роки. Однак подальшого розвитку цей документ не мав. Також 

необхідно зауважити, що зазначена концепція фактично лише повторювала 

Концепцію Державної цільової програми формування позитивного 

міжнародного іміджу України на 2008-2011 роки, на основі якої була розроблена 

згадувана Державної цільової програми формування позитивного міжнародного 

іміджу України на період до 2011 року. 

Діяльність Міністерства закордонних справ України з реалізації 

поставлених задач не можна було назвати ефективною. Приміром, як засвідчує 

Аналітичний звіт Державної аудиторської служби України за 2007 рік (див. [5]), 

за результатами дослідження ефективності використання бюджетних коштів, 

виділених МЗС у 2004–2006 роках на фінансову підтримку пропаганди за 

кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності 

міжнародних організацій, було встановлено, що міністерство не вживало 

належних заходів для досягнення основної мети бюджетної програми — 

сприяння міжнародній співпраці державних органів влади, установ та 

організацій, пропаганди української культури, освіти, науки і політики за 

кордоном, висвітлення діяльності міжнародних організацій, формування та 

підтримання позитивного іміджу України, створення умов для підвищення 

авторитету України у політичній, культурній та економічній сферах. Фактично 

кошти бюджету використано на одноразові, не пов’язані між собою заходи. Про 

відсутність належної уваги до цих питань свідчить і незалучення до виконання 
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запланованих заходів майже половини з асигнованих з державного бюджету 

коштів. Як зазначено у Звіті, на ефективність використання бюджетних коштів 

негативно вплинула низка чинників, серед яких відсутність комплексного 

підходу до питання формування позитивного міжнародного іміджу України за 

невизначеності пріоритетності вкладень бюджетних коштів, єдиної 

інформаційної бази, призвела до розпорошення зусиль органів влади, та 

незабезпечення самим МЗС системного підходу для досягнення цілей Державної 

програми. Зокрема, проведення заходів зводилося до разових акцій, не 

пов’язаних між собою у певну систему дій, а фінансові ресурси було 

розпорошено, що негативно позначилось на досягненні цілей Державної 

програми.  

Вочевидь, в умовах коли ключовий стейкхолдер реалізації Програми 

формування іміджу держави не проявляв належних зусиль з її виконання, годі 

було чекати на бодай якійсь від неї ефект. 

Наступний етап визначення пріоритетів відбувся після «Революції 

гідності». Зокрема, 12 січня 2015 року Указом Президента України була схвалена 

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». У цьому документі, що визначає 

«мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори 

належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-право-

вих умов становлення та розвитку України», передбачено реалізацію 62 реформ 

та програм розвитку держави. Зокрема, передбачено реалізацію Програми 

популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому 

інформаційному просторі [221]. У Плані заходів з виконання Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-

2020» у 2015 році, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 4 березня 2015 року № 213-р передбачалося розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів 

України щодо схвалення Концепції популяризації України у світі та просування 

інтересів України у світовому інформаційному просторі [144]. 
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Для виконання цього завдання Міністерством інформаційної політики 

України був розроблений проект Концепції. Він пройшов публічне обговорення 

на офіційному веб-сайті та погодження з іншими міністерствами, а також 

обговорення експертами: громадської, експертної, студентської рад, а також 

ключовими організаціями української діаспори та регіональне експертне 

обговорення в комунікаційному центрі Уряду. Сама Концепція була схвалена 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 739-р 

(див. [87]). У документі основною проблемою популяризації України у світі 

названо відсутність єдиної цілеспрямованої державної політики, орієнтованої на 

просування інтересів України у світовому інформаційному просторі. Також 

документ констатує, що «В умовах військового, політичного, економічного, 

культурного та інформаційного протистояння з Російською Федерацією 

надзвичайно актуальним є доведення до світової спільноти об’єктивної 

інформації про події, що відбуваються в Україні». Відповідно, цілями Концепції 

були визначені: популяризація України у світових інформаційних ресурсах та 

національних інформаційних ресурсах іноземних держав, спрямована на захист 

її політичних, економічних та соціально-культурних інтересів, зміцнення її 

національної безпеки і відновлення територіальної цілісності; формування 

позитивного іміджу України шляхом висвітлення об’єктивної інформації про 

конкурентні переваги, сильні сторони, вагомі досягнення нашої держави на 

світовій арені, широкі перспективи співпраці міжнародної спільноти з Україною; 

забезпечення на міжвідомчому рівні постійної оперативної та скоординованої 

діяльності з підготовки і поширення у світовому інформаційному просторі 

правдивої та об’єктивної інформації про Україну, зокрема окремі її регіони, а 

також підвищення туристичної та інвестиційної привабливості України. Серед 

шляхів розв’язання проблеми зазначено, зокрема, забезпечення постійної 

присутності комплексної, багатоканальної та об’єктивної інформації про 

Україну у світовому інформаційному просторі, та подальший розвиток системи 

іномовлення та забезпечення інформаційного супроводження державної 

політики України за її межами. 
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Безперечним позитивом даного документа вважаємо акцент саме націона-

льних інтересах, на захист яких і мають бути спрямовані зусилля з популяризації 

України у світовому інформаційному просторі. Крім того, варто зауважити, що 

фактично уперше в Україні на державному рівні визнано необхідність «синергії 

зусиль органів влади, бізнесу та громадянського суспільства для просування 

інтересів України у світі» [87]. 

Про конкретні напрями зусиль із входження України до глобальної 

медійної світ-системи в контексті зовнішньополітичної діяльності держави 

можна судити із урядової постанови від 22 березня 2017 р. № 165 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного 

іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які 

проживають за межами України». У цьому документі визначено вектори 

спрямування МЗС бюджетних коштів. Серед них присутня такі, як: розміщення 

публікацій та інформаційних матеріалів з української тематики і 

зовнішньополітичного характеру у провідних зарубіжних засобах масової 

інформації, включаючи електронні засоби масової інформації, інтернет-ресурси, 

а також у соціальних мережах (на платній основі з використанням механізмів 

поширення реклами); створення, модернізація та забезпечення функціонування 

тематичних веб-сайтів для популяризації України на міжнародному рівні та 

формування позитивного іміджу України, переклад і розміщення на таких веб-

сайтах інформації українською та іноземними мовами; організація ознайомчих 

поїздок та прес-турів в Україну іноземних експертів, представників засобів 

масової інформації та інших діячів, які є фахівцями з питань, пов’язаних з 

Україною, та позитивно впливають на формування громадської думки в 

іноземних державах [165]. Як можна побачити, робиться акцент на використанні 

Інтернету, що є свідченням усвідомлення українським зовнішньополітичним 

відомством ролі цього засобу масової комунікації у дипломатичній практиці. 

Переходячи до аналізу української практики віртуальної дипломатії, в 

першу чергу необхідно відзначити веб-сайт Міністерства закордонних справ 
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України (www.mfa.gov.ua). На сьогоднішній день це досить великий 

інформаційний портал, на якому, крім матеріалів, пов’язаних безпосередньо з 

діяльністю міністерства, представлений широкий спектр матеріалів що 

висвітлюють зовнішньополітичну діяльність держави. В останні роки відбулися 

істотні зміни в дизайні сайту МЗС, завдяки яким він став виглядати більш 

сучасно і привабливо, а інформація стала більш зручно структурованою. 

В цілому, у структурі веб-порталу українського МЗС можна виокремити 

такі розділи: «Про Україну»: розділ містить загальні відомості про Україну, її 

зовнішньополітичну діяльність, дипломатичні представництва іноземних держав 

в Україні, проблеми двостороннього співробітництва тощо; «Про МЗС»: розділ 

містить відомості про діяльність зовнішньополітичного відомства України, його 

історію та чинного керівника, дипломатичні представництва за кордоном тощо; 

«Консульські питання»: розділ містить інформацію про діяльність департаменту 

консульської служби, консульський захист громадян, імміграційні питання 

тощо; «Прес-центр»: розділ містить інформацію, орієнтовану на мас-медіа; 

«Публічна інформація»: розділ орієнтований на виконання українського 

законодавства про доступ до публічної інформації і містить відомості про 

використання МЗС України бюджетних коштів, повідомлення про тендери і т.п. 

інформацію (в англомовній версії сайту це розділ присутній, але порожній); 

«Міністр» (по суті, розділ є виокремленим підрозділом розділу «Про МЗС»): 

містить відомості про глави зовнішньополітичного відомства, включаючи його 

біографію, тексти інтерв’ю, статей і виступів. Портал має дві мовні версії — 

українську та англійську. 

Слід зазначити дедалі активніше використання МЗС України соціальних 

медіа, таких як: соціальна мережа Facebook: сторінка МЗС України запущена 24 

грудня 2010 року, на даний час має майже 38 тисяч уподобань та майже 39 

підписників (тут і далі цифри станом на 6 вересня 2018 року); сервіс 

мікроблогінгу Twitter: сторінка МЗС України з’явилася у травні 2010 року, на 

даний час опубліковано 52,9 тис. твітів (tweets), сторінка має 53 тис. читачів і бл. 

2700 уподобань; сервіс відеохостингу YouTube: сторінка (канал) МЗС України 
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створена 12 грудня 2012 року, на даний час має 520 підписників і 223 тис. 

переглядів; сервіс фотохостингу Instagram: на даний час сторінка МЗС України 

містить 469 дописів і має 1470 читачів. 

Перелік використовуваних МЗС соціальних медій був значно ширшим. 

Так, у липні 2014 року була створена офіційна сторінка МЗС в російській 

соціальній мережі ВКонтакте, яка, однак, з травня 2017 року не оновлюється. 

Сторінка має 36,5 тис підписників. Також на початку 2014 року (судячи з дат 

перших публікацій на сторінці) була створена сторінка МЗС України в 

соціальній мережі Google+; однак 27 грудня 2017 року було оголошено про 

припинення підтримки цієї сторінки, ймовірно, внаслідок низької її популярності 

(на момент проведення дослідження кількість підписників становила всього 

157), що пов’язано насамперед із порівняно низьким рівнем популярності даної 

соціальної мережі, зокрема, в Україні. Крім того, використовувався сервіс 

інтеграції контенту з різних соціальних медій Storify: сторінка МЗС України 

створена у вересні 2014 року (судячи з дат перших публікацій), сторінка мала 

всього 37 підписників; загалом було опубліковано 41 «розповідь» (окремих 

тематичних блоків інформації), остання з них з’явилася 24 серпня 2017 року, 

після чого сторінка не оновлювалася; з 16 травня 2018 року сервіс не функціонує. 

В систему сторінок в соціальних медіях МЗС України входив також сервіс 

відеохостингу Vine (характеризується можливістю публікувати 6-секундні 

відеоролики): сторінка МЗС України створена в травні 2015 року (судячи з дати 

першої публікації), всього було опубліковано 18 відеороликів, останній — 22 

грудня 2016 року. 

У червні 2015 року (судячи з дат перших публікацій) були створені 

сторінки МЗС ще у трьох соціальних медіях: сервіс для створення веб-сайтів та 

блогів WordPress (інформація по підписникам не представлена); сервісі для 

створення блогів Blogger (оскільки сервіс належить компанії Google і 

інтегрований з іншими її онлайновими сервісами, підписка здійснюється через 

соціальну мережу Google+, і кількість підписників блогу, відповідно, збігається 

з кількістю підписників сторінки МЗС у даній соціальній мережі); платформою 
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для соціальної журналістики Medium (мала 2 тис. підписників). Всі вони нині не 

оновлюються — останні публікації на кожному датовані 3 березня 2017 року. 

Також варто відзначити збільшення показників популярності 

використовуваних МЗС соціальних медій: контрольні показники збільшилися в 

1,5–2 рази (див. табл. 4.1). Окремо слід відмітити майже п’ятикратне зростання 

читачів в Instagram. 

Таблиця 4.1 

Показники популярності сторінок Міністерства закордонних справ України 

у соціальних медіях 

Соціальні 

медії 

показник дата проведення аналізу 

27 грудня 2015 р. 6 вересня 2018 р. 

Facebook уподобань майже 23 тис. майже 38 тис. 

Twitter твітів більше 25 тис. 52,9 тис. 

читачів майже 53 тис. 82,4 тис. 

уподобань бл. 1400 бл. 2700 

YouTube підписників 349 520 

переглядів більше 130 тис. 223 тис. 

Instagram читачів більше 300 1470 

Джерело: власний аналіз. 

Таким чином, у 2014–2015 роках мало місце активне створення сторінок 

українського зовнішньополітичного відомства у соціальних медіях. Однак їхня 

невиправдано велика кількість та очевидна низька популярність окремих 

задіяних соціальних платформ мала наслідком закриття частини сторінок, і 

концентрація зусиль на тих, що відіграють реальну роль як канал комунікації з 

цільовими аудиторіями. Крім того, персональні Твіттер-акаунти мають міністр 

(П. Клімкін) та низка інших посадовців міністерства. 

Веб-сайти вітчизняних дипломатичних представництв за кордоном 

(посольств, консульств, представництв при міжнародних організаціях) почали 

створюватися ще в 1990-х роках. Як правило, вони створювалися зусиллями 

самих дипломатичних представництв, мали різний дизайн і різні моделі 
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інформаційного наповнення. Починаючи з 2007 року розпочався процес 

створення нових веб-сайтів українських посольств на веб-порталі Міністерства 

закордонних справ України. У 2013 році були істотно змінені як дизайн цих 

сайтів, так і модель представлення інформації. 

Нині на всіх сайтах дипломатичних представництв реалізовано єдину 

модель представлення інформації, в якій можна виділити такі розділи: «Про 

Україну» — розділ містить загальні відомості про Україну, її зовнішньо-

політичну діяльність, зокрема, питання євроінтеграції та євроатлантичного 

співробітництва, про економічне співробітництво України, про закордонних 

українців тощо; «Посольство» — розділ містить відомості про діяльність 

дипломатичного представництва, його історію та чинного очільника, контактну 

інформацію (для інших типів диппредставництв назви розділу мають вигляд 

відповідно «Консульство» та «Про представництво»); «Україна та країна» 

(присутній лише на веб-сайтах посольств) — розділ присвячений висвітленню 

відносин між Україною та країною перебування посольства в різних сферах, 

особливостям життя української діаспори в цій країні; «Україна та організація» 

(присутній лише на веб-сайтах постійних представництв при міжнародних 

інституціях) — розділ присвячений висвітленню співпраці між Україною та 

даною міжнародною інституцією; «Консульські питання» (присутній лише на 

веб-сайтах посольств та консульств) — розділ містить інформацію стосовно 

консульського захисту громадян, імміграційних питань тощо; «Прес-центр» — 

розділ містить інформацію, орієнтовану на мас-медії; «Посол» («Генеральний 

консул», «Представник») — містить відомості про очільника диппредстав-

ництва. Більшість веб-сайтів дипломатичних представництв України мають дві 

мовні версії: українську версію та версію мовою країни перебування. 

Необхідно зазначити, що інформаційне наповнення цих сайтів 

здійснюється з використанням матеріалів із самого порталу Міністерства 

закордонних справ, що, по-перше, забезпечує єдиний підхід у подачі матеріалів, 

та, по-друге, уможливлює швидке оновлення та зміну цих матеріалів. Також 

реалізована модель наповнення новинних розділів на цих сайтах з 
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використанням матеріалів МЗС України, що забезпечує оновлення новин не 

рідше як декілька разів на тиждень. В окремих випадках модель представлення 

інформації на конкретному веб-сайті може дещо відрізнятись від наведеної 

(деякі підрозділи можуть бути відсутні або дещо по-іншому структуровані). 

Що стосується використання соціальних медіа, то якщо ще кілька років 

тому лише поодинокі диппредставництва використовували цей канал 

комунікації, то починаючи з 2014 року практично для всіх дипломатичних місій 

були створені сторінки в соціальній мережі Facebook і сервісі мікроблогінгу 

Twitter. 

Вкрай позитивним інструментом в контексті проблем входження України 

до глобальної медійної світ-системи є створення на веб-сайті МЗС сторінки 

(посилання на неї представлено також на всіх веб-сайтах дипломатичних 

представництв України) «On Ukraine in English», яка містить перелік посилань 

на українські англомовні ЗМІ (телеканали, радіостанції, газети, журнали, 

інформаційні агентства, інтернет-видання), а також на англомовні сторінки 

офіційних веб-сайтів президента, уряду, парламенту, а також низки міністерств 

та інших органів влади України. 

4.3. Місце України у світовому інформаційному просторі 

В Україні, як і в інших країнах світу, ключовим інструментом реалізації 

державних стратегічних комунікацій за кордоном є міжнародне мовлення. 

Історія українського іномовлення бере свій початок з 1950 року, коли було 

створено першу іномовну редакцію — «Радіо Київ». З огляду на те, що створення 

українського іномовлення припало на радянський період історії, його основною 

метою була пропаганда радянського способу життя. Проте, інформаційна 

політика українського іномовлення за радянських часів враховувала особливості 

закордонної аудиторії, яку складали переважно українські національно свідомі 

емігранти, тому пропаганда на іномовленні була менш відвертою, натомість 

радіопередачі «Радіо Київ» багато розповідали про українську культуру та побут, 

актуальні новини. У 1991 році, після розпаду СРСР, «Радіо Київ» було 
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перейменовано на Всесвітню службу радіомовлення України (ВСРУ) з ефірною 

назвою «Радіо Україна», а зміст мовлення переорієнтовано на нові завдання, що 

постали перед незалежною Україною, а саме «захист зовнішньополітичних 

інтересів, об’єктивне висвітлення всієї палітри думок, поглядів, платформ у 

складних процесах розбудови держави, пропагування духовних надбань 

української нації». Упродовж 1990-х років загальний обсяг міжнародного 

радіомовлення України було збільшено до 31,5 години на добу. Основу 

вітчизняного радіомовлення на закордон становили редакції мовлення 

українською мовою — 75 % ефірного часу [80, с.16–17]. 

Проте вже з другої половини 1990-х років держава перестала приділяти 

належну увагу ВСРУ та почала зменшувати фінансування іномовлення, що 

призвело, як до відтоку кваліфікованих працівників та зниженню якості програм, 

так і до погіршення якості, а подекуди й відключення сигналу. 2000-і роки, що 

стали в Україні періодом економічного зростання, позначилися на діяльності 

вітчизняного міжнародного радіо мінімальним позитивом — найбільшим 

досягненням цього періоду стала трансляція ВСРУ в мережі Інтернет та через 

супутники. А 25 травня 2011 року керівництвом Національної радіокомпанії 

України, до складу якої ВСРУ входить як творче об’єднання, взагалі була 

здійснена спроба припинити мовлення української редакції. Проте, після 

значного суспільного резонансу, яке викликало таке рішення, Державний 

комітет телебачення і радіомовлення призупинив ліквідацію української редакції 

ВСРУ [80, с.17]. На сьогоднішній день, за інформацією з офіційного сайту 

Національної радіокомпанії України, ВСРУ веде мовлення на закордон 

українською, російською, англійською, німецькою та румунською мовами; 

мовлення доступне через супутник «Amos 2», як і інших державних радіостанцій, 

таких, як УР-1, УР-2 (Радіо «Промінь»), УР-3 (Радіо «Культура») [259]. 

Щодо телевізійного іномовлення, то вперше проблема необхідності його 

здійснення була піднята на державному рівні у 1997 році. Тоді в Указі 

Президента України від 21 липня 1997 року № 663/97 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 17 червня 1997 року “Про 
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невідкладні заходи щодо впорядкування системи здійснення державної 

інформаційної політики та удосконалення державного регулювання 

інформаційних відносин”» з’явилося доручення тодішньому Міністерству 

інформації України, Національній раді України з питань телебачення і 

радіомовлення разом з Міністерством закордонних справ України підготувати на 

розгляд Кабінету Міністрів України план заходів щодо забезпечення необхідної 

присутності України у світовому інформаційному просторі, насамперед, шляхом 

розвитку за кордоном мережі державних кореспондентських пунктів і створення 

державного супутникового каналу мовлення з визначенням джерел 

фінансування цієї діяльності [176]. 

Наступним кроком стала поява Указу Президента України від 6 грудня 

2001 року № 1193/2001 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 31 жовтня 2001 року “Про заходи щодо вдосконалення державної 

інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України”» (див. 

[178]), в якому констатовано незадовільний стан виконання попереднього Указу, 

і доручено Міністерству закордонних справ України, Державному комітету 

зв’язку та інформатизації України, Державному комітету інформаційної 

політики, телебачення і радіомовлення України опрацювати у двомісячний строк 

та вжити довгострокових заходів щодо розвитку зовнішньої інформаційної 

діяльності, інформування світової громадськості про Україну з метою 

формування позитивного її сприйняття у світі, щодо організації та фінансування 

теле- і радіомовлення за кордон. 

Згідно з Указом і дорученням Президента України та рішенням Ради 

національної безпеки і оборони України була створена телерадіокомпанія 

«Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» (УТР). Головними 

завданнями діяльності УТР були визначені такі: забезпечення входження 

України у світовий інформаційний простір та вирішення завдань входження 

національної інформаційної інфраструктури до європейської інформаційної 

інфраструктури та глобальної інформаційної інфраструктури; розповсюдження 

як в Україні, так і за кордоном технічними і технологічними засобами 
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об’єктивної інформації про процеси, що відбуваються в державі та у світі, 

виходячи з гарантування прав громадян на свободу думки і слова, на отримання 

повної, достовірної та оперативної інформації, на відкрите і вільне обговорення 

суспільних питань; розроблення та реалізація програмної політики, що 

відповідає національним інтересам України і формуванню демократичного 

суспільства; створення конкурентоспроможної інформаційної продукції та 

розповсюдження, обмін і продаж її в Україні і за кордоном; сприяння зміцненню 

міжнародних зв’язків України, зростанню її авторитету в світі [41]. 

Програми УТР транслювалися на супутникових каналах на Євразію та 

Північну й Південну Америку. УТР розпочала розміщувати в ефірі перші 

експериментальні передачі 1 березня 2003 року (початковий обсяг мовлення — 

4 години на добу). З 1 липня 2007 року обсяг мовлення було доведено до 24 годин 

на добу із забезпеченням субтитрування програм англійською мовою. В останній 

період свого існування обсяг мовлення УТР складав 72 години на добу (24 

години на Євразію, 24 години на Північну Америку, 24 години інтернет-

мовлення) [41]. 

Тим не менш, за весь період свого існування телеканал УТР так і не став 

повноцінним інструментом популяризації України за кордоном, формування її 

іміджу, забезпечення представлення «голосу» України у міжнародному 

інформаційному просторі. Основною причиною цього було насамперед те, що 

основна частина мовлення велася українською мовою, тоді як передачі УТР 

англійською мовою складали лише одну годину на добу (півгодинні випуски 

новин та півгодини інших матеріалів — «Огляд преси», «Цей день в історії 

України» тощо), а російською мовою — дві години на добу (десятихвилинні 

випуски новин, підсумкові тижневі програми та інші тематичні програми) [80, 

с.18]. Крім того, як відзначають експерти, якість його інформаційного 

наповнення була вкрай низькою (див., наприклад, [48]). 

Головною причиною виникнення такого стану справ стало, серед іншого, 

недостатнє фінансування діяльності Всесвітньої служби «Українське 

телебачення і радіомовлення». Приміром, на засіданні колегії Держкомтелерадіо 
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22 липня 2010 року було відзначено, що стан бюджетного фінансування 

впродовж останніх років не дає змоги якісно і в повному обсязі виконувати 

поставлені перед УТР задачі. Щороку бюджетні запити Держкомтелерадіо 

задовольняються не більше ніж на 10–15% від потреби, що призводить, з одного 

боку, до незадовільного фінансування підвідомчих установ та накопичення 

боргів, у тому числі УТР, з іншого боку — до незадовільного виконання 

державного замовлення через низьку якість програм [196]. 

Паралельно з УТР у 2010 році виник ще один телеканал, орієнтований на 

зарубіжні аудиторії. Поштовхом до його створення стали політичні домовленості 

між Україною та Росією щодо забезпечення українців, що проживають в РФ, 

українським телевізійним каналом. Так, в рамках візиту тодішнього президента 

України В. Януковича у Російську Федерацію, 5 березня 2010 року відбулася 

спільна прес-конференція президентів обох країн, під час якої Д. Мєдвєдєв 

заявив, що незабаром в Росії буде здійснюватися мовлення одного або двох 

українських телеканалів. Російський лідер уточнив, що «це буде пакетом, яким 

зможе скористатися найширше представництво української діаспори і всі, хто 

захоче отримувати інформацію в Росії українською мовою» [109]. 

Як наслідок цих домовленостей у грудні 2010 року стартувала міжнародна 

версія першого національного телеканалу — супутниковий канал Національної 

телекомпанії України «Перший Ukraine». Він здійснював трансляцію суспільно-

політичних і культурних подій країни, архівів та нових випусків проектів 

«Першого Національного», програм зовнішнього виробництва. Починаючи з 

осені 2012 року в ефірі каналу були програми та фільми про українську історію 

та сьогодення, документальні фільми та сюжети про видатних українців, 

культурні і релігійні програми та багато інших проектів, метою яких було 

показати світові традиційну та сучасну Україну. За жанровим розподілом 

програми «Першого Ukraine» містили інформаційно-аналітичні, культурно-

мистецькі, науково-просвітницькі, розважально-музичні, дитячі програми та 

фільмопоказ. За даними офіційного веб-сайту каналу, у грудні 2013 року понад 

5 мільйонів жителів столиці США міста Вашингтон та передмість дістали 
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можливість переглядати підсумковий випуск новин Першого «Підсумки дня» у 

своїх кабельних, ефірних та супутникових мережах. 20 березня 2014 року на 

телеканалі «Перший Ukraine» розпочалися випуски англомовних новин, які 

також ретранслювалися на телеканалі УТР. Канал здійснював мовлення у 

відкритому доступі на території від східних провінцій Іспанії до європейської 

частини Російської Федерації включно (див. [134; 135]). 

Тим не менш, як відзначали фахівці Інституту Медіа Права, якщо 

порівнювати «Перший Ukraine» із УТР, то важко було визначити відмінності між 

цими іномовниками. Тут постає питання про доцільність фінансування за кошти 

державного бюджету двох каналів іномовлення, які не мають істотних 

відмінностей [272]. Питання щодо доцільності функціонування двох державних 

каналів іномовлення в умовах нестачі фінансування піднімалося й Комітетом 

Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації [250]. Крім того, 

на нашу думку, телеканал «Перший Ukraine», який транслював головно 

україномовний контент, мав, вочевидь, досить обмежений потенціал саме як 

інструмент іномовлення та формування громадської думки за кордоном, а радше 

слугував свого роду засобом підтримки української діаспори, що, попри свою 

важливість, є все ж таки задачею іншого характеру та змісту. 

Нерозвиненість вітчизняного іномовлення в той період може 

пояснюватися відсутністю системного бачення його ролі та задач. Цілісного 

нормативного документа щодо іномовлення не існувало. В окремих, зокрема, 

програмних документах мало місце спорадичне згадування іномовлення як 

одного з інструментів виконання певних задач. Приміром, у затвердженій у 2001 

році Національній програмі «Закордонне українство» на період до 2005 року за 

напрямом «Інформаційно-видавнича діяльність» були передбачені такі заходи, 

як «Збільшити в установленому порядку обсяги мовлення Всесвітньої служби 

радіо України на держави СНД, Східної і Центральної Європи, Північної і 

Латинської Америки та Австралійський Союз», «Налагодити трансляцію 

радіопрограми «Промінь» на східні області України, а також сприяти в 
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установленому порядку її прийому в Російській Федерації, Республіці Білорусь, 

Республіці Казахстан та державах Центральної Європи» [123]. 

Переосмислення ролі іномовлення у забезпеченні присутності України у 

світовому медійному просторі відбулося після «Революції гідності». На 

державному рівні необхідність запровадження практики іномовлення як 

складової міжнародної інформаційної політики була задекларована у 2014 році у 

Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженій Постановою 

верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII. У ній серед основних 

цілей діяльності українського уряду у розділі 1 «Нова оборонна політика, що 

гарантує національну безпеку і обороноздатність України та відновлення 

національного суверенітету на всій території держави» зазначено таку мету як 

запуск у 2015 році іномовлення [186]. Формулювання «запуск іномовлення», 

вочевидь, можна вважати визнанням, що до того часу його фактично не існувало. 

Необхідність удосконалення системи вітчизняного телевізійного 

іномовлення знайшло відображення у Плані заходів Держкомтелерадіо України 

щодо виконання завдань, визначених протоколом наради «Про координацію 

інформаційної діяльності та захист інформаційної безпеки», затвердженому 

Наказом Держкомтелерадіо України № 42 від 15 квітня 2014 року. Серед завдань, 

передбачених цим Планом, зазначено необхідність опрацювати питання щодо 

реорганізації ДТРК «Всесвітня служба «Українське телебачення і 

радіомовлення» в окрему спеціалізовану структуру іномовлення (шляхом 

об’єднання з «Перший Ukraine»), а також вжити заходів для забезпечення 

безперебійного мовлення на АР Крим і закордон, зокрема англійською і 

російською мовами [167]. Ніяких дій в цьому напрямі, однак, тоді зроблено не 

було. 

Практична реалізація державного іномовлення відбулася у 2015 році. 

Необхідність створення сучасної адекватної новим реаліям медіа-платформи 

призвело до анонсування 22 лютого 2015 року міністром інформаційної політики 

України Ю. Стецем створення нового українського телеканалу іномовлення під 

назвою «Ukraine Tomorrow». Як було пізніше уточнено, створення цього 
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телеканалу передбачається на базі телеканалів УТР та БТБ (канал Національного 

банку України). Задля цього Кабінет Міністрів України 18 березня того ж року 

ухвалив розпорядження про передачу Міністерству інформаційної політики 

України телеканалу БТБ, а 24 червня — телеканалу УТР. У липні 2015 року на 

брифінгу Міністерства було заявлено, що в основу розроблюваної концепції 

телеканалу ляже ідея створення мультимедійної платформи, метою якої є 

доносити світові правду про Україну. 1 жовтня 2015 року Міністерством 

інформаційної політики була запущена т.зв. українська мультимедійна 

платформа іномовлення, створена на базі державних телерадіокомпаній УТР, 

телеканалу БТБ та інформаційного агентства Укрінформ. У рамках 

медіаплатформи запущено оновлений сайт «Укрінформу» (www.ukrinform.ua) та 

замість телеканалу УТР запущено телеканал UATV, доступний для перегляду 

через супутники та в Інтернеті. Телеканал мовить українською, російською, 

кримськотатарською та англійською мовами [200]. Нормативно функціонування 

цієї платформи як державного підприємства «Мультимедійна платформа 

іномовлення України» було закріплене Законом України «Про систему 

іномовлення України» № 856-VIII від 8 грудня 2015 року. 

На сьогоднішній день телеканал UATV здійснює дає в ефір новини п’ятьма 

мовами: українською, англійською, російською, арабською та 

кримськотатарською. Варто відмітити досить широку доступність цього 

телеканалу у світі. За даними офіційного веб-сайту, за допомогою супутника 

телеканал доступний в європейському, північноамериканському та східно-

азіатському регіонах. Також доступ до телеканалу надають провайдери в таких 

країнах, як Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Естонія, Ізраїль, 

Ірландія, Італія, Канада, Киргизстан, Латвія, Молдова, Німеччина, Польща, 

Словаччина та Сполучені Штати Америки (див. [577]). Також телеканал 

доступний для перегляду безпосередньо на веб-сайті. 

Варто відзначити активне використання для просування телеканалу та 

його матеріалів через соціальні мережі та медіа — Facebook, YouTube, Twitter, 

Google+, Instagram, при чому для кожної з 5 зазначених «робочих» мов створені 
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та підтримуються окремі сторінки. Сам веб-сайт UATV, на якому розміщуються 

матеріали телеканалу, офіційно запущений 5 лютого 2018 року [578] і на 

сьогоднішній день представлений українською, англійською, російською, 

арабською та кримськотатарською версіями, що корелює з мовами мовлення 

телеканалу. 

Однак, як зазначають експерти Центру демократії та верховенства права, 

упродовж всього часу залишається незакритим питанням — хто є цільовою 

аудиторією, окрім українських громадян під окупацією. Адже конкурент UATV 

— канал групи 1+1 Ukraine Today, що був створений влітку 2014 і мовив до 1 

квітня 2016 року, чітко визначив свою аудиторію в Західній Європі і будував 

сітку саме під неї. Залишається проблемою і заходження каналу в кабельні 

мережі Європи та інших країн. Вартість щорічної оплати є значною і до 2018 

року у каналу не було коштів на оплату. Щоправда, в бюджеті 2018 року кошти 

на іномовлення було збільшено удвічі і складають 0,5 млрд. грн. [199]. Однак 

разом з цим, ґрунтуючись на заяві генеральної директорки Мультимедійної 

платформи іномовлення України Л. Березовської, має місце відхід від панівної в 

період існування УТР концепції, що цільовою аудиторією іномовлення України 

є українська діаспора; натомість акцент робиться на тому, щоб зацікавити 

неукраїнську аудиторію [69]. Це, на нашу думку, свідчить про усвідомлення 

менеджментом телеканалу того, що власне іномовлення та мовлення для 

діаспори виконують принципово різні функції. 

Активне використання телеканалом потенціалу соціальних медій дає 

змогу зробити власні оціночні судження щодо його аудиторії. Автором 14 

вересня 2018 року було проведене дослідження кількості читачів сторінок UATV 

в різних соціальних медіях (зведені дані представлені в таблиці 4.2). Виходячи з 

дуже низької кількості читачів всіх мовних сторінок UATV в соціальних мережах 

Google+ та Instagram, висновки з одержаних показників робити немає сенсу. 

Також до уваги не брались сторінки кримськотатарською мовою з огляду на те, 

що цю аудиторію не можна вважати міжнародною. 
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Таблиця 4.2 

Показники популярності сторінок телеканалу UATV у соціальних медіях 

(дата проведення аналізу: 14 вересня 2018 р.) 

Соціальні 

медії 

показник мова 

україн-

ська 

англій-

ська 
російська арабська 

кримсько-

татар-

ська 

Facebook читачів 25637 30266 16658 128574 4620 

уподобань 24140 29385 16310 127948 4549 

Twitter читачів 691 1574 280 259 
 

твітів 20500 6938 18900 6444 
 

уподобань 89 108 
   

YouTube підписників 7699 4468 33394 10456 190 

переглядів 1917860 1470100 12554257 1502641 21680 

відео 13922 4476 10490 5839 2179 

Instagram читачів 359 131 78 немає 
 

дописів 271 156 91 
  

Google+ підписок 43 8 52 9 3 

Джерело: власний аналіз. 

Якщо говорити про соціальну мережу Facebook, то перші сторінки 

(україно- та російськомовні) були створені ще у грудні 2014 року як сторінки 

телеканалу УТР; англомовна сторінка з’явилася у жовтні 2015 року та 

арабомовна — у квітні 2016 року (дати приблизні, оскільки Facebook явним 

чином не публікує цю інформацію). Аудиторія української та англійської 

сторінок є майже подібними (25,6 і 30,3 тис. читачів відповідно; аудиторія 

російської сторінки значно менша (16,7 тис.); натомість кількість читачів 

арабської версії неочікувано виявилася радикально більшою — 128 тис. 

Щодо системи мікроблогигу Twitter, то сторінки UATV були створені у 

вересні (україномовна) та грудні (англо- та російськомовна) 2014 року, та у 

жовтні 2016 року (арабомовна). Найбільша аудиторія в англомовній версії 

(майже 1,6 тис.), тоді як кількість читачів української більш як удвічі менша 

(691), і ще менша у російської (280) та арабської (259) версій сторінок 

телеканалу. Цікаво, що ця ситуація зовсім не корелює з кількістю публікацій 
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(твітів): найбільша їх кількість припадає на україномовну сторінку (20,5 тис.) та 

російськомовну сторінку (18,9 тис.), тоді як англомовна має лише бл. 7 тис. 

читачів, а арабомовна — 6,4 тис., що можна вважати досить високим 

показником, зважаючи на те, що арабомовна сторінка в Twitter створена на два 

роки пізніше за інші. 

Неочікуваними виявилися і результатами аналізу системи відеохостингу 

YouTube. Сторінки (канали) UATV були створені у вересні 2015 року 

(українська), жовтні 2016 року (арабомовна) та лютому 2017 року (англо- та 

російськомовна). Найбільшу популярність, зі значним відривом, має 

російськомовна сторінка (33,4 тис. підписників, 12,5 млн. переглядів; на другому 

місці за кількістю підписників знаходиться арабомовна сторінка (10,5 тис.), далі 

йде україномовна (7,7 тис.), і неочікувано найменша кількість підписників 

виявилася у англомовної сторінки (4,4 тис.). Щодо кількості переглядів, то вона 

приблизно однакова в англо- та арабомовної сторінки (бл. 1,5 млн.), і дещо вища 

в україномовної (1,9 млн.). Найбільшу кількість опублікованих відеороликів 

мають україномовна сторінка (майже 14 тис.) та російськомовна (10,5 тис.); 

відчутно менша кількість в арабомовній (5,8 тис.) та англомовній (4,5 тис.) 

сторінках. 

Одержані ж на основі аналізу популярності сторінок телеканалу в 

Facebook, Twitter та YouTube дані дають підстави для таких висновків. По-

перше, викликає запитання чому при тому що телеканал орієнтований на 

зарубіжні аудиторії і, як зазначалося вище, не орієнтований на українську 

діаспору (тим більше що левова її частка проживає в США й Канаді і володіє 

англійською мовою, а також на теренах колишнього СРСР і володіє російською 

мовою), найбільш активно підтримуються саме україномовні сторінки, судячи 

по кількості опублікованих твітів та відеороликів. По-друге, безперечним 

лідером серед сторінок іноземними мовами по кількості публікацій є російська. 

Також привертає увагу високий показник переглядів відеоконтенту 

російськомовного каналу UATV в YouTube (перевищує інші мовні версії у 6,5–

8,5 разів), однак, ймовірно, частина цих переглядів походять все ж з України. По-
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третє, вдалим виявився вибір арабської мови як одної з мов іномовлення 

(показники популярності арабомовних сторінок UATV у соціальних медіях 

співставні з відповідними показниками англомовних сторінок, при тому що у 

випадку Facebook та Twitter арабомовні сторінки були створені пізніше). 

Щодо ж телеканалу «Перший Ukraine», то у серпні–вересні 2016 року на 

його основі був запущений телевізійний канал «UA:Крим». Цей канал здійснює 

цілодобове мовлення українською, російською та кримськотатарською мовами. 

Своєю головною аудиторією «UA:Крим» вважає мешканців Криму, переселен-

ців та всіх, хто цікавиться Кримом в Україні та за кордоном (див. [576]). 

На окрему увагу заслуговує спроба впровадження в Україні практики 

«прикріпленої журналістики» (Embedded journalism). Відповідний проект 

реалізовувався Міністерством інформаційної політики разом з Міноборони і мав 

на меті закріплення журналістів за військовими частинами в зоні проведення 

АТО. За 2015 рік за програмою відправлено 35 журналістів, якими написано 39 

статей, знято три фільми та 18 відеорепортажів, що об’єктивно висвітлюють 

події на сході України [206]. До числа іноземних ЗМІ, представники яких взяли 

участь у проекті, увійшли Агентство France-Presse (Франція), POLSAT (Польща), 

Радіо Свобода, Daily Signal, Newsweek, CNN, The Washington Post (США), 

London Evening Standard, The Independed, The Telegraph (Велика Британія) та ін. 

(див. [187]). Однак у травні 2017 року прес-служба Міноборони оголосила про 

призупинення проекту, звинувативши журналістів у небажанні брати в ньому 

участь. При цьому, як заявила колишня заступниця міністра інформаційної 

політики Т. Попова, яка опікувалася у відомстві програмою Еmbedded journalism, 

вона одержувала від журналістів скарги на «блокування проекту деякими 

посадовцями» (див. [117]). 

Власне задачі іномовлення були окреслені у низці стратегічних 

документів. Зокрема, згаданим вище Планом заходів з виконання Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-

2020» у 2015 році, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 4 березня 2015 року № 213-р в передбачалося розроблення проекту закону 
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про іномовлення [144], і вже 8 грудня 2015 року був ухвалений Закон України 

№ 856-VIII «Про систему іномовлення України» (див. [180]). Цей Закон створює 

правові основи організації та визначає завдання і функції державного 

іномовлення України, засади діяльності суб’єктів державного іномовлення з 

метою захисту національних інтересів України за кордоном, формування та 

підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, 

об’єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню 

політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. Серед іншого, цим Законом з метою захисту 

національних інтересів України за кордоном, формування та підтримання 

позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, об’єктивного 

інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та 

позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування було утворене державне підприємство «Мультимедійна 

платформа іномовлення України» (МПІУ). Також Закон визначив, що МПІУ 

разом із Українським національним інформаційним агентством «Укрінформ» 

складають систему державного іномовлення України. 

Основними завданнями державного іномовлення України були визначені 

такі: 1) об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене, всебічне і збалансоване 

інформування про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і 

зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування; 2) забезпечення платформи для дискусій 

стосовно офіційної позиції органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з важливих питань політики, культури, спорту, освіти, науки та 

економіки, обміну ідеями між різними культурами і народами світу; 

3) забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб’єктів суспільно-

політичного, культурного та економічного життя до програм (передач) 

дискусійного формату, зокрема у формі дебатів; 4) забезпечення достатнього, 

всебічного інформаційного супроводу процесу інтеграції України до 

Європейського Союзу та євроатлантичних структур колективної безпеки; 
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5) популяризація української культури, сприяння розвитку мов і культур 

національних меншин; 6) сприяння задоволенню інформаційних, культурних та 

освітніх потреб іноземної аудиторії, у тому числі шляхом створення та 

поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, 

навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей 

та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, інших соціальних 

груп; 7) сприяння консолідації українського та іноземного суспільства шляхом 

поширення через міжнародні засоби масової інформації та інформаційні агенції 

матеріалів (програм) виробництва МПІУ; 8) сприяння зміцненню міжнародного 

авторитету України та підвищенню інвестиційної привабливості [180]. Як можна 

побачити, цей перелік, поряд із загальними положеннями, містить і завдання, 

пов’язані із забезпеченням медійної підтримки зовнішньополітичної стратегії 

України, а саме європейської та євроатлантичної інтеграції. Цільовими 

аудиторіями визначено іноземну аудиторію, в тому числі українців за кордоном, 

а також аудиторію, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях України, 

територіях, на яких запроваджено надзвичайний, воєнний стан, а також у 

районах проведення антитерористичних операцій. 

Іншим компонентом МПІУ є державне агентство новин Укрінформ. Його 

історія сягає часів УНР, коли у березні 1918 року у місті Катеринослав розпочало 

свою роботу перше вітчизняне національне інформаційне агентство — 

Українське телеграфне агентство (УкТА). Після утворення Української Держави 

на чолі з гетьманом П. Скоропадським (квітень-листопад 1918 року) у Києві 

починає працювати Українське телеграфне агентство (УТА), також відоме як 

Українське державне телеграфне агентство (УДТА). Було визначено, що для 

збирання й поширення відомостей Агентство відкриває філії та призначає 

постійних або тимчасових агентів і кореспондентів у різних місцях України і за 

кордоном. УТА функціонувало і за доби Директорії УНР (листопад 1918 — 

лютий 1919 року). Зі встановленням радянської влади в Україні при 

Тимчасовому робітничо-селянському уряді республіки в січні 1919 року в Києві 

замість УТА було організовано Бюро Українського друку (БУП), як зазначалося 
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в документах, «з метою правильної постановки газетної інформації і своєчасного 

повідомлення про становище справ на Україні, у Радянській Росії та за 

кордоном». На початку 1920 року БУП було реорганізоване в УкРОСТА 

(Всеукраїнське бюро Російського телеграфного агентства), яке наступного року 

змінило назву на Радіо-телеграфне агентство України (РАТАУ), і під цією 

назвою функціонувало майже 70 років [54; 81; 263]. Таким чином, українське 

інформагентство було інтегроване у загальносоюзну систему збирання й 

поширення новин. 

У травні 1990 року РАТАУ було перейменоване на Українське 

інформаційне агентство при Раді Міністрів УРСР (Укрінформ) [173]. Саме тоді 

вперше з’явилася назва, під якою воно відоме нині. Вже після проголошення 

незалежності, 27 листопада 1991 року агентство знову змінює свою назву на 

Українське національне інформаційне агентство (Укрінформ). Тоді ж було 

затверджено Положення про Українське національне інформаційне агентство 

(Укрінформ), згідно з яким головним завданням агентства визначалося збирання 

і надання інформації засобам масової інформації, державним органам, 

установам, підприємствам і організаціям, громадським об’єднанням, а також 

приватним особам на Україні та поза її межами; розповсюдження офіційних 

документів, заяв і повідомлень Верховної Ради України та її Президії, 

Президента України, Кабінету Міністрів України з найважливіших питань 

внутрішньої і зовнішньої політики щодо оцінки суспільно-політичних та інших 

подій [181]. 

Після ухвалення у 1995 році Закону України «По інформаційні агентства» 

у березні 1996 році з’являється урядова постанова, якою затверджується 

державна реєстрація Укрінформу та новий Статут агентства. Засновником 

агентства зазначався Кабінет міністрів України. Згідно зі Статутом, метою 

діяльності Укрінформу «є участь у формуванні державної політики у сфері 

інформації, розроблення механізмів її реалізації, створення, збирання, обробка і 

надання інформації засобам масової інформації, державним органам, 

підприємствам, установам, організаціям, об’єднанням громадян, а також 
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приватним особам в Україні та за її межами». Таке розширене трактування, із 

включенням задач участі у формуванні інформаційної політики, знайшло 

відображення й у переліку завдань, до якого увійшло «підготовка у межах своєї 

компетенції пропозицій про визначення пріоритетів у розвитку державної 

інформаційної служби, розширення та захист національного інформаційного 

простору і подання їх у встановленому порядку на розгляд Президентові України 

і Кабінетові Міністрів України» [182]. 

Однак вже в листопаді того ж року Указом Президента України № 1061/96, 

яким було утворене Міністерство інформації України, Українське національне 

інформаційне агентство було ліквідоване, а на його базі утворене Державне 

інформаційне агентство України (ДІНАУ), яке було підпорядковане 

Міністерству інформації [168]. В цілому завдання його діяльності не 

відрізнялися від тих, що мало попереднє агентство, але інтерес становить те, що 

це був перший досвід об’єднання зусиль центрального органу виконавчої влади 

у сфері інформаційної політики та державного інформаційного агентства. 

Указом Президента України від 29 вересня 1998 року ДІНАУ було знову 

перепідпорядковано уряду (див. [163]), а Указом від 14 листопада 2000 року 

агентству було надано статус національного і повернуто попередню назву — 

Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» (див. [169]). 

Статутні завдання діяльності агентства змін не зазнали. 

Новий етап діяльності Укрінформу розпочався після «Революції гідності». 

Рішенням уряду 24 червня 2015 року агентство разом із тодішнім телеканалом 

іномовлення УТР було віднесене до сфери управління створеного у грудні 2014 

року Міністерства інформаційної політики. Як вже зазначалося вище, з 1 жовтня 

Укрінформ став частиною Мультимедійної платформи іномовлення України, що 

було нормативно закріплене Законом України «Про систему іномовлення 

України» від 8 грудня 2015 року (див. [180]). 

Урядовою постановою від 16 березня 2016 року Статут, а отже, й визначені 

ним цілі та завдання діяльності агентства, були скасовані (див. [161]), натомість 

5 лютого 2018 року наказом Міністерства інформаційної політики України був 
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затверджений статут Державного підприємства «Мультимедійна платформи 

іномовлення України» (див. [215]), згідно з яким до основних завдань 

Підприємства, зокрема, віднесено: об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене, 

всебічне і збалансоване інформунання іноземної аудиторії, в тому числі 

українців за кордоном, а також аудиторії, що перебуває на тимчасово окупованих 

територіях України, територіях, на яких запроваджено надзвичайний, воєнний 

стан, а також в районах проведення антитерористичних операцій про суспільно 

значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію 

держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; оперативне інформування телеглядачів, радіослухачів та 

користувачів мережі Інтернет про суспільно-політичні, економічні, культурно-

духовні та інші події і процеси в Україні та світі; участь у міжнародному 

інформаційному обміні програм та інформаційних матеріалів, співробітництво 

як з державними, так і недержавними зарубіжними організаціями і 

підприємствами та окремими фізичними особами. 

За інформацією самого агентства (див. [262]), воно щодня готує близько 

300 новинних повідомлень українською, російською, англійською, німецькою, 

іспанською та китайською мовами, до яких у вересні 2018 року додалась і 

японська мова. Для поширення інформації кожною з цих мов створені окремі 

веб-сайти інформагентства. Також веб-сайт агентства є додатковим 

майданчиком для онлайнового перегляду телеканалу UATV. 

Якщо поглянути на активність Укрінформу у соціальних медіях, то 

Укрінформ використовує чотири, а саме Facebook, Twitter, YouTube та Instagram. 

Проведене автором 12 вересня 2018 року дослідження (зведені дані представлені 

у таблиці 4.3) виявило таку ситуацію щодо активності використання та щодо 

популярності цих каналів поширення інформації. Подібно до практики 

телеканалу UATV, у Facebook та Twitter створені окремі сторінки для різних 

мовних версій, окрім російської та китайської. Сторінки у Facebook були 

створені (за непрямими даними) у листопаді 2010 року (україномовна сторінка), 

листопаді 2011 (англомовна), у лютому 2013 року (німецькомовна), у грудні 2016 
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року (франкомовна) та у вересні 2018 року (япономовна); іспаномовна сторінка 

на момент проведення дослідження не функціонувала. Сторінки у Twitter були 

створені у липні 2010 року (україномовна), червні 2015 року (англомовна), липні 

2015 року (іспано- та німецькомовна), та у вересні 2018 року (япономовна); 

франкомовна сторінка Укрінформу відсутня. Очевидним лідером як за 

популярністю, так і за обсягом публікацій є україномовні сторінки: аудиторія у 

Facebook — 42,4 тис. (тоді як в англомовній — 2,3 тис., франкомовній — 3,9 тис., 

німецькомовній — 440), а кількість читачів україномовної сторінки у Twitter 

складає 50,3 тис. (тоді як в іншомовних — менше тисячі); кількість твітів в 

україномовній сторінці складає 204 тис., тоді як в англомовній — 8 тис., 

іспаномовній — 7,2 тис., німецькомовній — 6,3 тис. Щодо YouTube, то 

Укрінформ підтримує лише один україномовний канал (має 4 тис. підписників), 

що, ймовірно, пояснюється тим, що функцію поширення відеоконтенту в рамках 

Мультимедійної платформи іномовлення України більш природно виконувати 

телеканалу UATV, і як було показано вище, він її доволі успішно виконує. В 

Instagram підтримується лише англомовна сторінка (має 2,7 тис. читачів). Це дає 

підстави вважати, що політика просування інформаційних матеріалів 

Укрінформу через веб-сайти та соціальні медії узгоджується з UATV: відсутня 

арабська мова, яка активно використовується телеканалом, натомість присутня 

низка європейських та азійських мов, яких не має UATV. Водночас привертає 

увагу недостатня іномовних сторінок у соцмережах, а також відсутність окремих 

сторінок для деяких «цільових» мов, включаючи російську. Також кричуще 

малою є популярність англомовної сторінки, для підвищення якої, вочевидь, слід 

докласти певних зусиль. 

Цікаво, що виокремлення інформування діаспори як окремого напряму 

діяльності Укрінформу проявилося у створенні у жовтні 2014 року в Facebook 

сторінки «Новини діаспори». Щоправда, популярності вона не має: попри більш 

як чотирирічне існування, сторінка має лише 585 підписників. 
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Таблиця 4.3 

Показники популярності сторінок інформаційного агентства Укрінформ 

у соціальних медіях (дата аналізу: 12 вересня 2018 р.) 

Соціаль-

ні медії 

показник мова 

україн-

ська 

англій-

ська 

іспан-

ська 

німе-

цька 

францу-

зька 

япон-

ська 

Facebook читачів 42431 2265 не 

працює 

480 3872 15 

уподобань 40645 2172 
 

444 3846 14 

Twitter читачів 50300 622 128 84 
 

173 

твітів 204000 8020 7203 6339 
 

70 

уподобань 2218 49 26 22 
  

YouTube підписників 4053 * * * * * 

переглядів 2451080 
     

відео 5444 
     

Instagram читачів 
 

2690     

дописів 
 

954 
    

* сторінка в YouTube єдина для всіх мовних версій 

Джерело: власний аналіз. 

Варто відзначити й низку недержавних ініціатив із просування «голосу» 

України у міжнародному інформаційному просторі та протидії антиукраїнській 

пропаганді РФ. Насамперед слід згадати ініціативу українського медіахолдингу 

«1+1 медіа», яким було створено новий інформаційний англомовний телеканал 

«Ukraine Today». Він був офіційно запущений 24 серпня 2014 року на супутнику 

«Eutelsat Hot Bird», доступний для прийняття на всі території Європи. Оскільки 

на той час повноцінного іномовлення, як було показано нами вище, не існувало, 

то цей проект можна вважати першою реальною спробою створити такого роду 

телевізійний канал. 

Своїм головним завданням команда Ukraine Today декларувала амбітну 

мету виходу на міжнародний телевізійний ринок, створення платформи для 

донесення позиції України міжнародній спільноті, а також об’єднання довкола 

себе ліберально налаштованих кіл колишнього Радянського Союзу [579]. З 2015 

року телеканал був також представлений у кабельних мережах Бельгії, Великої 
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Британії, Іспанії, Італії, Нідерландів, Німеччини та США. Однак 1 квітні 2016 

року телеканал припинив ефірне мовлення і був доступний лише через Інтернет, 

а 26 грудня того ж року було оголошено про закриття каналу. Як заявив 

генеральний директор «1+1 медіа» О. Ткаченко, «Враховуючи економічну 

ситуацію в країні, підтримувати проект, який має виключно соціальний характер, 

а держава, в той же час, демонструє нульову зацікавленість в його існуванні, для 

нас неможливо» [1]. Подібні закиди державі лунали й з боку генерального 

продюсера Ukraine Today Т. Пушнової: «Ми хотіли допомогти нашій державі, 

яка опинилася в епіцентрі пекла, дати їй можливість бути почутою … І коли нам 

сказали, що у держави є плани на іномовлення, ми відповіли, що допоможемо: 

поділимося досвідом та охоче об’єднаємо зусилля. Ми мали кілька зустрічей і з 

членами Нацради, і з міністром інформаційної політики та його заступниками, 

але зрештою далі цих кількох зустрічей з їхнього боку справа не пішла». 

Водночас, на її думку, свою місію телеканал цілком виконав: «Ukraine Today 

запускався як певна альтернатива неіснуючому на той момент державному 

іномовленню. Сьогодні в держави є можливість мовити закордон — отже, ми 

вважаємо, що виконали свою місію. Ми передаємо UATV всі віртуальні важелі, 

які в нас є на ринку, і не створюватимемо йому конкуренції» [246]. 

На окрему увагу заслуговують ініціативи громадського сектору в царині 

просування України в міжнародному інформаційному просторі та протидії 

російській пропаганді. Розглянемо найбільш успішні з них — Український 

кризовий медіа-центр, проекти StopFake та InformNapalm, інтернет-видання 

Euromaidan Press та деякі інші. 

Український кризовий медіа-центр (УКМЦ), створений у березні 2014 

року з метою надання міжнародній спільноті об’єктивної інформації про події в 

Україні і загроз національній безпеці, зокрема, у військовій, політичній, 

економічній, енергетичній та гуманітарній сфері. Місією Центру проголошено, 

серед іншого, «підтримувати Україну на глобальній інформаційній карті та 

забезпечити позитивні уявлення та відчутну підтримку з боку інших країн» (див. 

[261]). Для реалізації цієї складової своєї діяльності УКМЦ підтримує 
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спеціальний веб-сайт (uacrisis.org), який на сьогодні має сім мовних версій — 

англійську, іспанську, італійську, російську, німецьку, французьку та українську. 

На сайті публікуються матеріали, які висвітлюються проблеми, пов’язані з 

військовою агресією Росії, впровадженню реформ на державному та місцевому 

рівнях тощо. Матеріали УКМЦ також поширюються в соціальних медіях, таких, 

як Twitter, Youtube, мережі Facebook та Google+. 

Крім того, Український кризовий медіа-центр надає практично цілодобову 

підтримку всім представникам засобів масової інформації, які висвітлюють події 

в Україні; проводить щоденні брифінги з метою надати якомога повнішу та 

об’єктивнішу інформацію про ситуацію в Україні; використовує свій прес-центр 

як некомерційний майданчик, який надає можливість громадським активістам, 

експертам, політикам та представникам влади надати суспільству інформацію 

про події та процеси, які відбуваються в Україні та довкола неї. Діяльність 

УКМЦ підтримується посольствами США, Фінляндії та Швеції в Україні, 

такими інституціями, як зовнішньополітичне відомство Німеччини, НАТО, 

Агентство ООН у справах біженців, Агентство США з міжнародного розвитку 

USAID, Фонд «Відродження», Чорноморський фонд регіонального 

співробітництва (Black Sea Trust for Regional Cooperation), Програма Polska 

pomoc та ін. 

Іншим медійним проектом, створеним у тому ж 2014 році, є засноване 

українськими волонтерами англомовне інтернет-видання Euromaidan Press. 

Своєю місією видання декларує надання правдивої, достовірної та точної 

інформації про події в Україні, а також про питання, що стосуються України і як 

держави, і як багатоетнічного вільного суспільства, шляхом розробки та 

підтримки засобів масової інформації, інформаційних та аналітичних джерел, які 

є непартійними, нерелігійними та нейтральними, а також боротьбу з 

дезінформацією, яка завдає шкоди Україні та українському суспільству (див. 

[371]). На сайті розміщуються новини та аналітичні матеріали з проблем 

політики, економіки, науки та інновацій, історії. Окрема увага приділяється 
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Криму. Видання використовує соціальні медії — Facebook, Twitter, YouTube, 

Pinterest. 

Медіа-проектом, орієнтованим саме на боротьбу з російською 

пропагандою, є веб-сайт StopFake. Він був запущений 2 березня 2014 року з 

ініціативи викладачів, випускників та студентів Могилянської школи 

журналістики та програми для журналістів і редакторів Digital Future of 

Journalism. Його призначенням є перевірка і спростування перекрученої 

інформації і пропаганди про те, що відбувається в Україні, яка поширюється у 

ЗМІ (насамперед російських). Надалі Проект перетворився в інформаційний хаб, 

де аналізується таке явище як кремлівська пропаганда. Як зазначено на веб-сайті 

проекту, він ніяк не пов’язаний і не підтримується фінансово урядовими 

організаціями України, а є журналістською організацією, головна мета якої — 

верифікація інформації, посилення медіаграмотності аудиторії і боротьба за 

чітке розмежування між журналістикою фактів і пропагандою (див. [539]). 

Аналітичні матеріали публікуються одинадцятьма мовами — англійською, 

болгарською, голландською, іспанською, італійською, німецькою, польською, 

російською, румунською, французькою та чеською. Активно використовується 

потенціал соціальних медій та мереж: Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, 

YouTube, Vkontakte. 

Це один такого роду проектом є англомовний сайт InformNapalm, метою 

якого проголошено «інформувати світ про реальну роль російського уряду в 

поточних гібридних конфліктах в Україні, Грузії, інших країнах Східної та 

Центральної Європи та на Близькому Сході» (див. [423]). На сайті розміщуються 

аналітичні матеріали, матеріали журналістських розслідувань тощо, 

підготовлені журналістами-волонтерами з більш як 10 країн світу. Сайт має 30 

мовних версій (азербайджанська, англійська, арабська, білоруська, болгарська, 

голландська, грецька, грузинська, данська, іспанська, італійська, китайська, 

корейська, латвійська, литовська, німецька, польська, португальська, російська, 

румунська, словенська, татарська, турецька, угорська, українська, французька, 
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чеська, шведська та японська), що робить його безпрецедентним за мовним 

охопленням інтернет-ресурсом. 

Мали місце й інші ініційовані «третім сектором» онлайнові проекти, які 

мали менший успіх або вже припинили з різних причин свою діяльність. Це, 

приміром, інформаційний інтернет-майданчик «Прес-центр «Майдан» 

(maidanpresscenter.com.ua); Центр аналізу інформації Information Analysis Center, 

створений з ініціативи студентів, випускників та керівництва факультету 

міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана 

Франка (iac.org.ua); волонтерський проект Voices of Ukraine 

(maidantranslations.com), орієнтований на розміщення новин різними мовами 

(англійською, німецькою, французькою, китайською), та інші. 

Таблиця 4.4 

Показники популярності англомовних сторінок недержавних медійних 

інтернет-проектів у соціальних медіях (дата аналізу: 15 вересня 2018 р.) 

Соціальні 

медії 

показник Infrom 

Napalm 

StopFake Euromaidan 

Press 

УКМЦ 

Facebook читачів 1272 8022 77300 28975 

YouTube підписників 21317 928 425 6177 

відео 173 184 106 10773 

переглядів 10947458 92235 189312 3525088 

Twitter читачів 10700 27500 16400 15500 

твітів 2340 31800 53100 23700 

Джерело: власний аналіз. 

Варто відмітити, що всі ці недержавні проекти активно використовували 

потенціал Інтернету як засобу масової комунікації, зокрема, можливості 

соціальних мереж. Так, станом на 15 вересня 2018 року всі чотири розглянуті 

вище інтернет-проекти (УКМЦ, StopFake, InformNapalm та Euromaidan Press) 

мають свої сторінки в основних соціальних медіях, як-от Facebook, YouTube і 

Twitter, причому в багатьох випадках створені окремі сторінки для різних 

мовних версій. Більшість з них були створені упродовж 2014 року. Привертає 

увагу, що сторінка видання Euromaidan Press має порівняно велику аудиторію — 



 335 

77,3 тис. (більша ніж у англомовних сторінок UATV й Укрінформу), а кількість 

переглядів відео, опублікованого в YouTube проектами StopFake та УКМЦ, 

значно перевищує показники UATV (окрім каналу арабською мовою) — 10,9 

млн. та 3,5 млн. відповідно. Зведені дані проведеного автором дослідження 

представлені у таблицях 4.4 та 4.5. 

Таблиця 4.5 

Показники популярності російськомовних сторінок недержавних медійних 

інтернет-проектів у соціальних медіях (дата аналізу: 15 вересня 2018 р.) 

Соціальні 

медії 

показник InfromNapalm StopFake 

Facebook читачів 26815 56490 

YouTube відео  28273 

підписників  165 

переглядів 
 

3183343 

Джерело: власний аналіз. 

Вищесказане дає підстави стверджувати, що громадський сектор виявився 

набагато більш проактивним, аніж держава, у створенні інформаційних ресурсів, 

направлених на донесення української точки зору на події, зокрема, пов’язані з 

гібридною війною Росії проти України, протидії російській пропаганді та 

перекрученій інформації. Вони почали виникати відразу після початку 

російської агресії, і, працюючи нерідко на волонтерських засадах, змогли за 

короткий термін зробити те, що українська держава не спромоглася зробити за 

всі роки незалежності. Певним обмеженням слугували витрати на створення 

нових медійних ресурсів, тому всі згадані проекти є онлайновими. 

На окрему увагу в контексті аналізу входження України до глобальної 

медійної світ-системи заслуговує такий засіб масової комунікації як Інтернет. 

Його важливість постійно зростає, насамперед завдяки тому, що на відміну від 

того ж телебачення, забезпечення доступу до нього не потребує специфічного 

користувацького обладнання і може здійснюватись з великої кількості пристроїв, 

у т.ч. й портативних (нетбуків, планшетів, стільникових телефонів тощо). 
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Для аналізу інформаційної присутності України у світовому медійному 

інтернет-просторі був використаний новинний портал Google News, який агрегує 

новини з декількох тисяч ЗМІ по всьому світові різними мовами, і є складовою 

найпопулярнішої в світі пошукової системи Google. Зокрема, на порталі 

представлені новини з більш як 200 україномовних джерел. Загалом, на даний 

час портал має більш як 70 різних версій (видань), орієнтованих на різні регіони 

світу. В Google News автором 15 лютого 2015 року був проведений кількісний 

контент-аналіз новин за такими параметрами: вибірка — 100 англомовних новин 

за ключовим словом «Ukraine» з обмеженням джерел за походженням (лише з 

України); категорія аналізу — джерело (ЗМІ); одиниця аналізу — новинне 

повідомлення; одиниця рахунку — приналежність новинного повідомлення до 

певного джерела. В результаті аналізу було з’ясовано, що джерелами цих 

повідомлень є: KyivPost — 84 повідомлення; Interfax — 11; NRCU - Ukrainian 

Radio — 4; ZIK — 1. 

Наведені цифри дають вражаючу картину: левова частка англомовних 

новин походили з одного джерела — газети Kyiv Post. Це українська англомовна 

щотижнева газета, заснована в Києві у 1995 році американським громадянином 

Дж. Санденом. У 2009–2018 роках видавцем газети був громадянин Великої 

Британії, власник групи ISTIL М. Захур, з 2018 року видання належить україн-

ському підприємцеві А. Ківану. Не вдаючись до оцінки якості та об’єктивності 

даного джерела, тим не менш доводиться констатувати, що така концентрація 

новинного контенту в руках одного ЗМІ навряд чи може вважатись позитивним 

явищем. А враховуючи той факт, що портал «Google News» не здійснює переклад 

новин, а лише включає у стрічки новин посилання на новинні повідомлення 

мовою оригіналу, то можна констатувати і те, що кількість вітчизняних джерел, 

які публікують новинний контент англійською мовою, є вкрай незадовільною. 

Подібна ситуація має місце і в інших мовних версіях «Google News». 

Для перевірки даної ситуації автором того ж дня було проведений контент-

аналіз з ідентичними параметрами в двох інших англомовних агрегаторах новин 

— «Yahoo News» (є частиною пошукової системи «Yahoo!») та 
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«Newslookup.com». Обидві системи, як і «Google News», не здійснюють переклад 

новинних повідомлень, і тому їх також можна використовувати для аналізу 

структури англомовного новинного контенту з України. Пошук англомовних 

новин за ключовим словом «Ukraine» з обмеженням джерел за походженням 

(лише з України — для «Yahoo News»; лише з Європи — для «Newslookup.com») 

дав такі результати: всі 100 останніх новин в агрегаторі «Yahoo News» походять 

з одного джерела — «Kyiv Post»; з останніх 100 новин в агрегаторі 

«Newslookup.com» 43 походять з України, з них 42 — з джерела «Kyiv Post», і 

одне новинне повідомлення — з Національної радіокомпанії України. Таким 

чином, повторне дослідження підтвердило результати, за якими по суті лише 

одне джерело з України забезпечувало світовий онлайновий медійний простір 

англомовними новинами. 

Повторний аналіз був проведений 30 серпня 2018 року. Повністю 

повторити описану вище схемою вже не було можливим з огляду на те, що 

системи «Google News» та «Yahoo News» відключили можливість фільтрації 

новин за країною походження, тому був здійснений лише аналіз останніх 100 

новин в агрегаторі «Newslookup.com». Результати показали, що з українських 

джерел походить 86 новин, з них 27 — з інформагентства «Укрінформ», 32 — з 

інформагентства «Інтерфакс-Україна», 22 — з «Kyiv Post», і 5 — з інформаційно-

аналітичного агентства «АПК-Информ», що спеціалізується на аграрній 

тематиці в країнах СНД. Як показують результати, ситуація на сьогоднішній 

день відчутно різниться: видання «Kyiv Post» вже не є монопольним 

постачальником англомовних новин, поступившись обсягу матеріалів з двох 

провідних українських інформаційних агентств — державного «Укрінформ» та 

приватного «Інтерфакс-Україна», яке є частиною російської групи 

інформагентств Interfax Information Services. 

Для уточнення картини з «вагою» провідних вітчизняних англомовних 

джерел новин 1 вересня 2018 року було проведено додатковий аналіз з 

використанням агрегатора «Newslookup.com». Було здійснено пошук новин за 

ключовим словом «Ukraine» за кожен рік, починаючи з 2013 до 2018, для всіх 
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інформаційних агентств (Укрінформ, Інтерфакс-Україна, УНІАН), видання 

«Kyiv Post» та Національного радіо «Радіо Україна» (останнє джерело було 

додано до вибірки з огляду на те, що новини з нього потрапляють до світових 

агрегаторів). Тестовий пошук показав, що доволі значний обсяг новин з 

інформагентств потравляв у світовий медійний простір за посередництвом 

видання «Kyiv Post», тому до вибірки були додані окремі позиції типу «джерело 

на Kyiv Post». Зведені результати дослідження представлені у таблиці 4.6. 

Таблиця 4.6 

Представленість провідних вітчизняних джерел англомовних новин 

в агрегаторі «Newslookup.com» (період: 2013–2018 роки) 

джерело 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Укрінформ 2017 0 0 0 0 0 

Інтерфакс-Україна 1624 0 0 0 0 0 

Kyiv Post 10358 18132 22106 27364 39587 139 

УНІАН 0 0 0 0 0 0 

Радіо Україна 148 1794 1044 1522 309 0 

Укрінформ на Kyiv Post 357 367 110 7 0 0 

Інтерфакс-Україна на Kyiv Post 0 0 0 0 0 0 

УНІАН на Kyiv Post 535 664 518 85 1 0 

Радіо Україна на Kyiv Post 0 0 0 0 0 0 

Джерело: власний аналіз. 

Результати проведеного аналізу засвідчують, що, по-перше, новини з 

України почали включатися в базу агрегатора фактично лише з 2014 року, що, 

вочевидь, пов’язано з подіями «Революції гідності». По-друге, беззаперечним 

лідером як постачальник новин є все те ж видання «Kyiv Post», і лишається ним 

досі, попре неухильне падіння обсягу та питомої ваги. Особлива роль цього 

видання також пов’язана і з тим, що воно слугувало посередником, який передає 

матеріали інформаційних агентств «Укрінформ» та УНІАН (останнє лише в 

такий спосіб потрапляє в базу «Newslookup.com»). Паралельно, хоча в значно 

меншому обсязі, англомовні новини постачала Національна радіокомпанія 

України. З 2018 року досить значний обсяг англомовних новин походить з 
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Укрінформу та агентства «Інтерфакс-Україна». Загалом, на сьогоднішній день 

питома вага кожного з джерел англомовних новин є такою: 68% — видання 

«Kyiv Post» (за виключенням переданих за його посередництва новин з 

Укрінформу), 16% — агентство «Укрінформ» (безпосередньо та за 

посередництва «Kyiv Post»), 11% — агентство «Інтерфакс-Україна», майже 4% 

— агентство УНІАН (за посередництва «Kyiv Post»), 1% — Національне радіо 

(розрахунки були зроблені на основі кількості новин за 2018 рік на момент 

проведення дослідження). Падіння обсягу новин з Національного радіо, 

ймовірно, пояснюється акцентом держави на використанні як каналу трансляції 

англомовних новин Мультимедійної платформи, частиною якої є Укрінформ. 

Таким чином, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що на 

сьогоднішній день ключовою проблемою для забезпечення належної 

інформаційної присутності України у світовому медійному просторі все ще 

лишається низька кількість українських ЗМІ, що готують та публікують 

новинний контент іноземними мовами (єдиним виключенням є російська мова). 

Причиною цього, нашу думку, є те, що всі роки незалежності Україна 

продовжувала перебувати в інформаційному просторі колишнього СРСР — як в 

силу інерції населення, значна частина якого продовжувала сприймати російську 

медійну продукцію як «свою», так і внаслідок активної експансії Росії на 

український медійний ринок. 

Виходячи з сьогоднішніх реалій — відкритого протистояння України та 

РФ — питання використання транскордонних ЗМК у міжнародній діяльності 

України набуває надзвичайної гостроти. Адже Росія свою агресію проти нашої 

держави підкріплює ще й активними інформаційними кампаніями. У РФ для 

ведення інформаційної війни є потужна пропагандистська машина: величезний 

накопичений ще з часів Холодної війни досвід, фінансові та кадрові ресурси. 

Причому Російська Федерація однаково направляє свої зусилля для формування 

вигідної їм суспільної думки одразу в декількох напрямах: як для внутрішнього 

споживання (що забезпечує російській владі величезну підтримку свого 

населення), так і для зовнішнього світу (тут варто відмітити, що ретельна увага 
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приділяється інформаційній експансії на території України). Україна поки не 

може протидіяти їм на належному рівні. Наявна (і потенційна) допомога 

недержавного сектору є неоціненною підтримкою у зусиллях із посилення 

присутності України у глобальній медіа-системі, і державі слід заохочувати та 

інтегрувати ці проекти як важливий компонент міжнародного вектора державної 

інформаційної політики. 

4.4. Рекомендації щодо посилення присутності України в глобальній 

медіа-системі 

Для аналізу перспектив входження України до глобальної медійної світ-

системи та вироблення відповідних рекомендацій нами був проведений SWOT-

аналіз: 

S) Сильні стороні: 

– сформовано усвідомлення на рівні керівництва країни необхідності 

скоординованих зусиль із ведення зовнішніх та внутрішніх інформаційних 

кампаній та створення відповідних структур; 

– створено Мультимедійну платформу іномовлення України, яка 

включила в себе повноцінний телевізійний канал UATV й державне 

інформаційне агентство Укрінформ. Має місце досить активне входження цих 

обох компонентів МПІУ в глобальний медійний простір, у т.ч. й за допомогою 

потенціалу онлайнових соціальних медій; 

– імплементується модель багатомовної (не лише англомовної і 

російськомовної) присутності у глобальному медійному просторі, у т.ч. і за 

допомогою підтримки окремих сторінок різними мовами у соціальних медіях; 

– має місце досить висока активність недержавних, головно 

волонтерських інтернет-проектів з поширення правдивих новин та протидії 

російській пропаганді та дезінформації. Деякі з цих проектів мають досить 

високу популярність, співставну та навіть вищу за популярність державних 

джерел; 
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– у світової спільноти все ще лишається досить високий рівень інтересу до 

подій в Україні, хоч це й пов’язано не стільки із самою Україною, скільки з її 

конфліктом з Російською Федерацією. На цій хвилі потрібно заповнювати 

європейський та американський медіа-простір інформаційними 

повідомленнями, які у вигідному світлі подаватимуть позицію України та 

слугуватимуть альтернативою інформаційно-пропагандистському потоку з 

російських ЗМІ. 

W) Слабкі сторони: 

– вітчизняний засоби масової інформації вкрай мало генерують якісного 

новинного контенту іноземними мовами (за виключенням російської); 

– все ще низький рівень популярності (окрім поодиноких виключень) 

сторінок компонентів Мультимедійної платформи іномовлення України у 

соціальних медіях; 

– багатомовне мовлення UATV здійснюється в рамках одного телеканалу 

за розкладом, що може відвернути від нього увагу частини аудиторії; 

– відсутність серед мов, що використовуються UATV та Укрінформом, 

низки стратегічно важливих мов, зокрема польської та угорської; 

– проведення повноцінних інформаційних пропагандистських акцій 

потребує належного фінансування та залучення досвідчених фахівців, 

можливості для чого в умовах економічної кризи є досить обмеженими; 

– немає сформульованих на державному рівні стратегічних імперативів 

щодо напрямів, завдань та цільових аудиторій для ведення інформаційних акцій 

за кордоном. 

O) Можливості: 

– використовувати патріотично налаштованих волонтерів для проведення 

контрпропагандистських акцій в Інтернеті; 

– створити тематичні веб-сайти, які б висвітлювали ключові проблеми 

зовнішньої політики України різними мовами; 

– задіювати потенціал української діаспори для проведення 

інформаційних кампаній за кордоном; 
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– використовувати мережу веб-сайтів дипломатичних представництв 

України за кордоном як додатковий інформаційний ресурс; 

– генерувати новинні повідомлення (із залученням можливостей МПІУ), 

орієнтовані на різні цільові аудиторії, важливі з погляду формування громадської 

думки та іміджу країни. Окрему увагу в цьому контексті приділяти залученню 

української діаспори; 

– поширювати не лише новинні, але й контрпропагандистські матеріали, 

що підриватимуть довіру зарубіжних аудиторій до російського іномовлення. 

T) Загрози: 

– доволі успішне функціонування МПІУ може створити ілюзію 

«вирішеності» проблеми державного іномовлення, що є неприпустимим в 

поточних умовах; 

– потік новинних повідомлень про Україну стосується переважно війни на 

сході країни, внаслідок чого створюється негативний фон; 

– певне розчарування діяльністю української влади в контексті 

економічної кризи та погіршення рівня життя може стати живильним підґрунтям 

для впливу на населення України пропагандистських акцій з боку Росії, 

направлених на дискредитацію керівництва країни. 

Проведений аналіз, а також виявлений у розділі 3 даної роботи позитивний 

та негативний досвід дає підстави для таких рекомендацій щодо підвищення 

ефективності процесу входження України до глобальної медійної світ-системи в 

сучасних умовах: 

Міністерство закордонних справ України: 

– задіюючи інструментарій культурної дипломатії, створювати інформа-

ційні приводи (презентації, дні українського мистецтва тощо), що створюватиме 

пов’язані з Україною повідомлення у ЗМІ країн, де вони проводяться (і, 

можливо, й поза ними); 

– закрити сторінки МЗС у тих соціальних медіях, які більше не 

підтримуються (існування сторінок із застарілою інформацію є гіршим, аніж їхня 

відсутність); 
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– задіювати потенціал недержавних (у т.ч. волонтерських) інформаційних 

інтернет-проектів: розміщувати посилання на них на офіційному веб-сайті МЗС 

та веб-сайтах дипломатичних представництв України за кордоном (з 

диференціацією мовних версій, за наявності). 

Міністерство оборони України: 

– спільно з Міністерством інформаційної політики відродити проект 

«Embedded journalism», в рамках якого цілеспрямовано залучати представників 

іноземних засобів масової інформації, зокрема, із США та країн ЄС. В рамках 

реалізації проекту слід намагатися забезпечувати диверсифіковане 

представництво мас-медій (державні і приватні, загальнонаціональні і 

регіональні, провладні й опозиційні тощо). Також повинна відбуватися постійна 

ротація ЗМІ, щоб залучати якомога більше їх число, зберігаючи при цьому 

можливість постійної присутності тих мас-медій, що задекларують таке бажання. 

Окрім ефективного досягнення основної мети — забезпечення об’єктивного 

висвітлення подій в зоні АТО силами іноземних ЗМІ, які в своїх країнах, 

вочевидь, мають вищий рівень довіри, аніж українські, такий підхід дозволить 

виявити «недружні» ЗМІ, які уникатимуть участі у проекті або навіть після участі 

в ньому подаватимуть викривлену й недостовірну інформацію про події в 

Україні; 

– розширити дію проекту й на інші сфери, не пов’язані з АТО (певні події, 

заходи тощо); при цьому за потреби цілеспрямовано залучати ЗМІ конкретних 

країн. 

Мультимедійна платформа іномовлення України: 

– знайти можливість (фінансову, технічну) забезпечення окремого 

виключно англомовного телеканалу іномовлення; 

– розширювати перелік мов, якими Укрінформ публікує новини, з 

обов’язковим включенням таких стратегічно важливих мов, як польська, 

угорська, італійська; 

– забезпечити безперебійну підтримку всіх мовних версій сторінок UATV 

та Укрінформу у Facebook, Youtube, Twitter; 
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– періодично готувати відеоролики іноземними мовами, які не 

використовуються UATV, і поширювати їх через відповідні сторінки в Youtube 

та Facebook; 

– створювати орієнтовані на аудиторії окремих країн спеціалізовані сайти, 

присвячені як «загальним» ключовим темам зовнішньополітичного характеру, 

на кшталт «війна в Україні», «Україна і НАТО» тощо, так і темам, що становлять 

інтерес в контексті двосторонніх відносин, на кшталт «Волинська трагедія», 

«угорці в Україні» тощо. Ці сайти повинні наповнюватися матеріалами 

відповідними мовами (матеріалами місцевих, українських та авторитетних 

міжнародних ЗМІ, експертними та аналітичними матеріалами, історичними 

довідками, текстами нормативних актів, інфографікою тощо), і просуватися за 

допомогою всіх можливих каналів, насамперед соціальних медій. Мета — 

створити в цільових країнах потужні інформаційні ресурси із відповідних тем. За 

можливості такі ресурси слід створювати безпосередньо в інтернет-просторах 

відповідних країн, у т.ч. реєструвати імена у національних доменних зонах 

цільових країн (наприклад, wojnawukrainie.pl). 

– створювати сайти, орієнтовані на українців за кордоном, беручі до уваги 

основні країни та регіони («українці Канади», «українці Латинської Америки»), 

створювати відповідні спільноти в соціальних мережах, популярних в даній 

країні/регіоні. 

Висновки до розділу 4 

1. В Україні за всі роки незалежності фактично не існувало ані системної і 

реалістичної (а не ідеалістичної) державної політики у сфері інформаційної 

безпеки та забезпечення належної присутності у міжнародному та, зокрема, 

європейському інформаційному медійному просторі, ані консолідованої 

стратегії захисту внутрішнього інфопростору. Розуміння недостатності уваги 

держави до окреслених проблем мало місце в експертному середовищі, 

свідченням чого є поява у 2001 році розробленого Центром Разумкова проекту 

Концепції інформаційної безпеки України, який був набагато прогресивнішим, 
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аніж чинні на той час державні концептуальні документи. Першим державним 

стратегічним документом, в якому має місце спроба чіткого визначення як 

джерела, так і характеру загроз інформаційному суверенітетові, а також 

включено до пріоритетних напрямів діяльності не лише захист від загроз, але й 

активну діяльність держави, у т.ч. й у світовому інформаційному просторі, стала 

Доктрина інформаційної безпеки України 2017 року. 

2. Роль медійного міжнародного й безпекового вимірів у діяльності 

органів центральної влади України, відповідальних за інформаційну політику, 

була відверто слабкою: Задача входження у світовий інформаційний простір не 

передбачала використання іномовлення, спорадично з’являлися завдання 

поширення інформаційної продукції за кордоном та інформаційна підтримка 

діаспори. Тривалий час стратегія України в інформаційній сфері носила виразно 

оборонний характер, орієнтуючись на протидію існуючим загрозам, причому без 

адекватного визначення характеру та джерел цих загроз, тоді як питанням 

проактивної діяльності із забезпечення належної присутності у міжнародному 

медійному просторі, впливу на міжнародні аудиторії приділялося вкрай мало 

уваги. 

3. Публічна дипломатія та, відповідно, її медійний компонент як окремий 

вектор була фактично відсутньою у зовнішньополітичній діяльності України. 

Створення, починаючи з 2006 року, культурно-інформаційних центрів у складі 

окремих закордонних дипломатичних установ України було лише формальною 

спробою запровадити публічний вимір в українську дипломатичну практику. 

Окремі елементи публічної дипломатії були присутні як завдання в держаних 

програмах формування іміджу України, але, зважаючи на декларативність самих 

програм, говорити про те, що публічна дипломатія була присутня у 

зовнішньополітичному дискурсі України, немає підстав. Переосмислення ролі 

публічної дипломатії та ролі державних стратегічних комунікацій загалом 

відбулося лише в останні роки зі створенням Управління публічної дипломатії 

МЗС України, Міністерства інформаційної політики, а також з появою низки 

державних та приватних ініціатив у сфері культурної дипломатії. З одного боку, 
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це дозволяє говорити про появу реальної уваги держави та інших стейкхолдерів 

до ролі публічної дипломатії у просуванні країни на міжнародній арені, з іншого 

— ставить питання координування зусиль різних установ. Фактично, українська 

публічна дипломатія перебуває лише у стані зародження. 

4. Має місце дедалі більш активне і системне використання елементів 

віртуальної дипломатії у діяльності українського зовнішньополітичного 

відомства та дипломатичних представництв за кордоном. Створення мережі 

сучасних веб-сайтів, задіяння потенціалу соціальних медій дає підстави 

говорити, що на сьогоднішній день Інтернет став основним використовуваним у 

дипломатичній практиці комунікаційним каналом, що сприяє входженню 

України до глобальної медійної світ-системи. 

5. Тривалий час державному іномовленню практично не приділялося 

ніякої уваги. Зокрема, відсутність у 1990-х роках орієнтованого на іноземну 

аудиторію телевізійного каналу, на нашу думку, є втраченою можливістю, по-

перше, використати ефективний канал формування іміджу України, зокрема, 

створення в іноземців певного набору фонових знань про Україну, що було вкрай 

актуальним у період становлення державності, коли про Україну у світі мало хто 

знав, та, по-друге, створити інформаційний ресурс для такої важливої цільової 

аудиторії як діаспора. Телеканал УТР, що функціонував у 2003–2015 роках, не 

можна розглядати як скільки-небудь ефективний інструмент представлення 

України у світовому медійному просторі з огляду на відсутність мовлення 

іноземними мовами та низьку якість інформаційної продукції. 

6. Відчутні зміни у підходах держави до використання медійного 

потенціалу відбулися після т.зв. «Революції гідності», коли ці питання зайняли 

важливе місце у низці державних стратегічних документів держави, і відбувся 

запуск ініціативи «Мультимедійна платформа іномовлення України». Зокрема, 

визначено концептуальні засади функціонування іномовлення, створено новий 

телевізійний канал, що відповідає сучасним стандартам мовлення, а саме 

іномовлення інтегровано у стратегічну програму розвитку держави. Фактично 

відбулося повне заміщення старої неефективної системи державного 
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телевізійного іномовлення, що складалося з телеканалів УТР та Перший Ukraine, 

на сучасну, що конвергує потенціал власне телевізійного мовлення, ресурсні 

можливості державного агентства новин та всі переваги Інтернету як засобу 

масової комунікації. Також особливістю ролі іномовлення у міжнародній 

інформаційній політиці України на сучасному етапі, як випливає із низки 

програмних документів, є необхідність протидії інформаційній та воєнній агресії 

з боку РФ. Говорячи по місце України у глобальній медійній світ-системі, на 

сьогоднішній день можна говорити про перехід її від статусу «периферії» до 

«напівпериферії», що обумовлюється активними зусиллями в останні роки 

державних та недержавних суб’єктів із входження у світовий інформаційний 

простір. 
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ВИСНОВКИ 

 

Здійснивши аналіз особливостей розвитку глобальної медійної світ-

системи в умовах постбіполярного світу, ми дійшли таких висновків: 

1. Концептуальною основою дослідження є задіяння системного підходу, 

що уможливило аналіз глобальної та регіональних медіа-систем з позицій їхньої 

структури, внутрішніх зв’язків, властивостей ієрархічності, адаптивності, 

інтегративності, та долучення потенціалу світ-системного підходу, що 

дозволило в рамках даної дисертації коректно розглядати глобальну медіа-

систему як систему, що сама утворює своє середовище і необов’язково співпадає 

з усім світом, виокремлювати й аналізувати регіональні (і навіть субрегіональні) 

медіа-системи, а також акцентувати увагу на ієрархічних відносинах всередині 

системи, виокремлюючи країни «центру», «периферії» та «напівпериферії». 

Авторське визначення глобальної медійної світ-системи полягає у 

трактуванні її як сукупності взаємодіючих медійних інституцій (глобальних ЗМІ, 

агентств новин, міжнародних організацій, що опікуються різними аспектами 

сфери міжнародної інформації та комунікації, спеціалізованих організацій, що 

виконують роль асоціацій представників медійної індустрії), а також 

організаційних норм і регулювань в медійній сфері, яка характеризується 

наявністю процесів кооперації в медійній сфері як на урядовому, так і на 

неурядовому рівнях, інтегральність якої детермінується процесами глобалізації 

комунікацій, насамперед існуванням глобальних ЗМК, регулятивними 

зусиллями глобальних міжурядових та неурядових організацій, проактивною 

діяльністю в медійній сфері держав — провідних акторів міжнародних відносин. 

2. Глобальна медійна система є особливим компонентом міжнародної 

системи, винятковий статус якого обумовлюється насамперед тим, що він здатен 

впливати на баланс сил на міжнародному і регіональному рівнях. По-перше, 

баланс сил стає більш урівноваженим з позиції інтересів менш інформаційно 

розвинутих країн (які є периферією чи напівпериферією глобальної медійної 
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світ-системи) завдяки безпрецедентному зростанню плюралістичності самої 

медіа-системи в постбіполярний період. По-друге, регіональна кооперація в 

медійній сфері дозволила підвищити потенціал окремих регіональних медійних 

систем, зокрема, зменшивши їхню залежність від західних медійних організацій. 

По-третє, глобальні ЗМК зробили досить ефемерним інформаційний суверенітет 

держав, оскільки здійснення тотального контролю над національним 

інформаційним простором є практично неможливим. По-четверте, окремі 

держави цілеспрямовано і досить успішно використовують потенціал 

міжнародних масових комунікацій задля посилення свого положення на 

міжнародній арені (на глобальному рівні, як, наприклад, Китай чи Росія, чи 

регіональному рівні, як, наприклад, Саудівська Аравія чи Катар), що, вочевидь, 

призводить до зміни балансу сил на цих рівнях. 

Вже в міжвоєнний період мало місце усвідомлення світовим 

співтовариством як нових викликів міжнародній системі, спричинених появою 

транскордонних засобів масової комунікації, так і необхідності запроваджувати 

регулятивні норми (а отже, докладати зусилля задля міжнародної співпраці у цій 

сфері). В біполярний та постбіполярний періоди проблематика міжнародної 

комунікації та в цілому інформаційного виміру розвитку людства знайшла 

відображення як у політичному дискурсі Організації Об’єднаних Націй, так і в 

діяльності ЮНЕСКО як спеціалізованої агенції ООН. Крім того, 

інституціональний вимір глобальної медійної світ-системи відчутно посилився 

завдяки появі широкого спектру недержавних міжнародних та регіональних 

інституцій в медійній сфері, які забезпечують промоцію та адвокацію інтересів 

медійної індустрії і утворюють потужне джерело впливу на формування 

політики у сфері масових комунікацій на світовому, регіональному й 

національному рівнях. Набуття деякими організаціями спеціального статусу при 

міжурядових інституціях, зокрема, консультативного статусу при Економічній 

та соціальній раді ООН, статусу партнера ЮНЕСКО тощо посилює їхній 

авторитет та впливовість у вирішенні відповідних проблем. 
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В умовах постбіполярного світу має місце розуміння світовою спільнотою, 

що розвиток комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, 

Інтернету, є критично важливим елементом міжнародної безпеки, як з огляду на 

ключову роль доступу до інформації та знань як фундаменту сталого розвитку, 

так і з точки зору загроз, що несе у собі використання державними і 

недержавними акторами міжнародних відносин ІКТ та масових комунікацій у 

воєнних цілях, для впливу на масову свідомість, як засобу дестабілізації 

міжнародної та регіональної системи безпеки. Також має місце усвідомлення 

необхідності залучення недержавного сектору до вирішення відповідних 

проблем. 

3. Становлення глобальної медійної світ-системи безпосередньо пов’язане 

з двома паралельними тенденціями розвитку міжнародної системи, а саме 

глобалізацією і регіоналізацією. Перша тенденція значною мірою обумовлена 

появою глобальних ЗМК, що, власне, і дозволило говорити про виникнення саме 

глобальної медіа-системи. Друга тенденція пов’язана з виразними процесами 

політичної та культурної гравітації на рівні макрорегіонів, що має відчутний 

вплив на розвиток медійної сфери. Разючі відмінності у політичному, 

економічному, культурному тощо розвитку окремих регіонів призвели до 

виникнення низки регіональних медійних світ-систем як окремих сутностей 

глобальної медійної світ-системи, які мають порівняно виразну інтегральність та 

специфічні особливості. Утворення цих систем пов’язано з процесами 

міждержавної та недержавної кооперації в медійній сфері, які, однак, в різні 

періоди та в різних регіонах мали різне підґрунтя, різний ступінь інтенсивності 

та ефективності. 

Осердям виникнення та функціонування всіх виявлених регіональних 

медійних світ-систем є наявність політичної або культурної (зокрема, мовної та 

релігійної) єдності. За відсутності обох цих факторів спроби створення таких 

систем носять штучний та нежиттєздатний характер, навіть попри зусилля 

регіональних інституцій. На сьогоднішній день як сформовані можна 

виокремлювати європейську, арабську та латиноамериканську регіональні 
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медійні світ-системи. Якщо розглядати їх з точки зору їхнього місця у глобальній 

медійній світ-системі, то європейську можна віднести до «центру», арабську — 

до «напівпериферії», латиноамериканську — радше до «периферії». 

4. Формування європейської медійної світ-системи значною мірою 

підпорядковувалося політичним задачам підтримки євроінтеграції. Медійна 

сфера слугувала інструментом просування ідеї «єдиної Європи», зокрема, через 

нормативні документи ЄС та спроби створення панєвропейського телеканалу. 

Можна виокремлювати два виміри європейської медійної системи: медійна 

система ЄС та більш масштабна панєвропейська система, яка також включає в 

свою орбіту Близький Схід та Північну Африку. В обох випадках має місце 

виражений політичний компонент існування цих систем: функціонування 

системи Євросоюзу чітко детермінується спільною політикою ЄС 

(аудіовізуальною тощо), утворення панєвропейської медіа-системи в 

постбіполярний період не в останню чергу пов’язано з прагненням країн 

колишнього соцтабору та частини республік колишнього СРСР вийти з-під 

контролю Москви. Крім того, активне просування концептів «європейськості», 

«європейської культури» тощо дозволяє говорити про появу соціокультурного 

компоненту європейської медійної світ-системи, який у біполярний період був 

маловиразним. В рамках глобальної медійної світ-системи європейська медійна 

система відіграє провідну роль як з огляду на охоплення нею не лише 

європейського регіону, але й Близького Сходу та Північної Африки, так і беручи 

до уваги те, що в неї входять більшість країн, що є провідними гравцями в царині 

міжнародного мовлення. Це дає підстави розглядати європейську медіа-систему 

як один з ключових компонентів глобальної медійної системи. 

Формування арабської регіональної медійної системи пов’язано 

насамперед із культурною (у т.ч. релігійною та мовною) єдністю регіону, що 

прийнято йменувати арабським світом. Однак політичні й економічні 

розбіжності ставали на заваді утворенню спільного медійного простору. 

Фактичне утворення арабської медіа-системи розпочалося лише з 1990-х років, 

коли поява нових технологій, зокрема, супутникового телебачення та Інтернету 
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уможливили реальне створення регіональної медійної системи, в рамках якої 

виникли панрегіональні ЗМІ, які наповнили медіа-простір арабського світу 

власним інформаційним продуктом, зруйнувавши домінування західних мас-

медій. Політичний вимір функціонування арабської медійної світ-системи 

пов’язаний насамперед з руйнуванням монополії державних ЗМІ та утворенням 

середовища, що сприяє плюралізму думок і, як наслідок, демократизації 

арабських суспільств. Особливу роль в цих процесах відіграє катарський 

телеканал Аль-Джазіра, який завдяки критиці авторитарних урядів регіону та 

зверненню до заборонених тем швидко потрапив у фокус уваги арабів та їхніх 

урядів, ставши тригером трансформаційних процесів в арабській медійній 

системі. Крім того, боротьба за контроль над цією системою став фактором 

політичної боротьби у регіоні, у якій роль лідера намагається взяти на себе 

Саудівська Аравія. В рамках глобальної медійної світ-системи арабська медійна 

система займає специфічне місце. З одного боку, вона є важливим об’єктом 

міжнародного мовлення, насамперед американського. З іншого, має місце 

активна експансія у глобальну медіа-систему як задля охоплення 

мусульманського населення всіх регіонів світу, так і з метою просування 

«арабської перспективи», донесення «голосу» арабського світу та формування 

його адекватного іміджу. 

Процеси інституціоналізації латиноамериканської медійної світ-системи 

розпочалися ще у міжвоєнні роки. У постбіполярний період процеси 

комерціалізації медійної сфери, а також культурна, зокрема мовна, спільність, 

обумовили специфічну модель розвитку латиноамериканської медійної системи, 

а саме керовану комерційними інтересами систему, головними гравцями якої 

виступають мультимедійні корпорації, орієнтовані регіон в цілому. Зв’язки з 

глобальною світ-системою полягають у тому, що латиноамериканська 

регіональна система є як реципієнтом американської медіа продукції, так і її 

донором для іспаномовної аудиторії США, а також є об’єктом країн — провідних 

іномовників. 
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Африканська медійна система на даний час все ще перебуває у 

зародковому стані. Ключовою причиною цього є виразна розрізненість країн 

африканського регіону, яка драматично уповільнювала процеси інтеграції та 

кооперації. На відміну від європейського, латиноамериканського чи арабського 

регіонів Африка не має ані культурного, ані політичного, ані економічного 

інтеграційного стержня, що робить спроби реалізувати різного роду проекти 

співпраці малоефективними. Це підтверджується досить довгими термінами 

втілення ініціатив щодо створення окремих міжурядових регіональних 

організацій. Крім того, частина африканського регіону, а саме арабські країни, 

більше орієнтовані на співпрацю в рамках арабських інституцій. Процеси 

глобалізації комунікацій та поява транскордонних ЗМК в постбіполярний період 

значно послабили проблему залежності африканських медій від зовнішніх 

джерел інформації та забезпечення інформаційного обміну всередині регіону. 

Крім того, на сьогоднішній день Африка, як і в часи Холодної війни, лишається 

ареною змагань за вплив між основними наддержавами, головно Великою 

Британією, Францією, США та Китаєм. Якщо для перших двох це значною 

мірою питання збереження за допомогою м’якої сили та ЗМІ як інструменту її 

реалізації впливу на територіях, що належали колись до їхніх колоніальних 

імперій, то останні два, не маючи такого бекграунду, намагаються реалізовувати, 

тим не менш, вплив на африканські аудиторії у власних зовнішньополітичних 

інтересах — як ad hoc, так і довготривалих. Відповідно, в глобальну медіа-

систему африканська входить як об’єкт інформаційного впливу, а отже, є її 

«периферією». 

Неоднорідність азійського регіону в політичному, економічному, 

культурному та мовному вимірах стали причиною відсутності мотивації країн 

регіону до активної співпраці в медійній сфері. І хоча має місце функціонування 

регіональних медійних інституцій, як-от Азійсько-Тихоокеанський мовленнєвий 

союз, тим не менш про існування азійської медійної системи як інтегральної 

сутності заледве можна говорити. При цьому азійський регіон є об’єктом 

потужної уваги з боку провідних країн, що здійснюють міжнародне мовлення. 



 354 

Крім того, КНР упродовж останніх десятиліть активно нарощує свій потенціал 

як іномовлення у глобальному масштабі, розглядаючи це як компонент свого 

статусу як наддержави. Відповідно, цей регіон є виразною «периферією» 

глобальної медійної системи. 

5. В умовах постбіполярного світу масової комунікації відіграють 

критично важливу роль у зовнішньополітичній практиці. По-перше, завдяки ЗМІ 

має місце безпрецедентне зростання транспарентності дипломатичної 

діяльності; по-друге, традиційна модель взаємодії «уряд – уряд» посилена, а в 

певних випадках і заміщена моделлю «уряд – зарубіжна громадськість». Щодо 

останнього, то саме завдяки транскордонним засобам масової комунікації стала 

можливою повноцінна реалізація діяльності, відомої як публічна дипломатія. Ця 

діяльність має на меті формування громадської думки за кордоном задля 

сприяння реалізації національних інтересів, і транскордонні засоби масової 

комунікації є ключовим інструментом для цього. Ефективна реалізація стратегії 

публічної дипломатії потребує, з одного боку, чіткого визначення пріоритетів та 

цільових аудиторій, а з іншого — створення відповідних структур. 

Проведене моделювання системи реалізації медійного компонента 

політики публічної дипломатії на основі провідного досвіду США 

продемонструвало, що окрім зовнішньополітичного відомства вагому роль 

відіграє іномовлення як медійний інструмент підтримки діяльності держави на 

міжнародні арені, та взаємодія з елементами зовнішнього середовища, а саме 

національними й зарубіжними засобами масової інформації. Комплексне 

використання цих інструментів дозволить просувати потрібний порядок денний 

як в міжнародному інформаційному просторі, так і в національних 

інформаційних просторах окремих країн, та ефективно здійснювати стратегічні 

комунікації. 

Суттєвий вплив на зміст та форми ведення дипломатичної діяльності 

спричинило поширення Інтернету як нового транскордонного ЗМК. Ключовими 

напрямами використання нових комунікаційних можливостей є створення 

віртуальних дипломатичних представництв, використання політичними 
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лідерами та дипломатами соціальних медій для безпосереднього інформування 

цільових аудиторій, створення тематичних веб-сайтів з певних актуальних 

питань зовнішньої політики. Мережа Інтернет створила технологічну основу для 

прямої діалогічної взаємодії з цільовими зарубіжними аудиторіями і вивела 

публічну дипломатію на якісно новий рівень. 

6. Роль глобальної медійної системи у зовнішньополітичних стратегіях 

провідних країн світу обумовлюється насамперед можливостями включення 

іномовлення як засобу поширення у світі політичних, ідеологічних, культурних 

тощо цінностей, які керівництво країни вважає важливими в контексті 

просування та захисту національних інтересів за кордоном, підтримання 

позитивного іміджу держави, формування громадської думки задля підтримки 

коротко- й довгострокових зовнішньополітичних задач. В сучасних умовах 

можна виокремити такі загальні моделі іномовлення: по-перше, це інформаційна 

і пропагандистська підтримка поточних та стратегічних зовнішньополітичних 

задач, і, по-друге, намагання метрополій використовувати іномовлення для 

збереження свого впливу в колишніх колоніях, що розглядаються як сфера їхніх 

особливих інтересів. Аналіз практики міжнародного мовлення провідних країн 

світу показав, що основними тенденціями іномовлення є: конвергенція 

традиційних каналів мовлення (радіо і телебачення) та Інтернету; прагнення до 

забезпечення глобальної медійної присутності, що, зокрема, розглядається як 

неодмінний компонент статусу наддержави; створення спеціальних ЗМІ та 

інтернет-ресурсів (зокрема, різними мовами) для окремих груп аудиторій; 

використання потенціалу іномовлення в інтересах культурної дипломатії. 

Транскордонні ЗМК створили технологічні можливості для потрапляння 

однієї держави в медіа-простір іншої, розмивши поняття інформаційного 

суверенітету. В цьому контексті та обставина, що мас-медії можуть бути 

інструментом не лише формування громадської думки, але й маніпулювання 

нею, дозволяє говорити про досить широкий спектр форм та методів 

інформаційного впливу одних держав на інші. Серед них вагоме місце займає 

пропаганда та зловживання принципом свободи слова для поширення 
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недостовірної та перекрученої інформації, що, як показали відповідні практики з 

боку РФ у 2010-х роках, стало серйозним викликом для західних ліберальних 

демократій. 

Таким чином, роль глобальної медійної системи у зовнішньополітичних 

стратегіях провідних країн світу визначається тим, що ця система стала 

середовищем, в якому як безпосередньо реалізується «публічна» частина 

дипломатичної практики, так і здійснюється «допоміжна» діяльність із 

підтримки зовнішньополітичних акцій, включаючи просування потрібного 

порядку денного та вплив на громадську думку за кордоном. Країни, які 

реалізують експансіоністську політику у глобальній медійній світ-системі 

(США, Велика Британія, Франція, Німеччина, КНР тощо), у т.ч. за допомогою 

міжнародного мовлення, можна вважати країнами «центру». 

7. Міжнародний вектор міжнародної інформаційної політики України за 

всі роки незалежності не мав ані системного, ані реалістичного характеру. 

Зокрема, повністю ігнорувався потенціал іномовлення як інструменту 

забезпечення присутності у глобальному медійному просторі та в медійних 

просторах цільових країн; був незатребуваним (за поодинокими винятками) 

потенціал публічної, у т.ч. медійної та культурної дипломатії; попри розуміння 

уразливості інформаційного суверенітету України уникалися визнання наявності 

загроз національній інформаційній безпеці та чітка ідентифікація джерел цих 

загроз; стратегії формування міжнародного іміджу носили декларативний та 

почасти ідеалістичний характер. Фактично була відсутня комплексна діяльність 

із проактивного входження у світову та європейську медійні світ-системи та зі 

створення механізмів впливу на громадську думку за кордоном. Це проявлялося 

як у перманентному переформатуванні профільних органів влади (злитті та 

розділенні, зміни функцій та завдань діяльності), що не могло не мати наслідком 

фактичну відсутність послідовності та спадковості у їхньому функціонуванні, 

так і у відповідних нормативних, зокрема, програмних і доктринальних 

документах, які не мали «наступального» характеру. Відчутні зміни у цій сфері 

відбулися лише після «Революції гідності», коли було затверджено нові, більш 
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адекватні реаліям стратегічні документи, та з’явилося Міністерство 

інформаційної політики як спеціальний центральний орган виконавчої влади, який 

сконцентрував у собі зовнішню інформаційну діяльність. 

Публічна дипломатія, зокрема, її медійний компонент була фактично 

відсутньою у вітчизняній зовнішньополітичній практиці. Переосмислення ролі 

публічної дипломатії та ролі державних стратегічних комунікацій загалом 

відбулося лише в останні роки зі створенням Управління публічної дипломатії 

МЗС України, Міністерства інформаційної політики, а також із виникненням 

низки державних та приватних ініціатив у сфері культурної дипломатії. Це 

дозволяє говорити про появу реальної уваги держави та інших стейкхолдерів до 

потенціалу публічної дипломатії у просуванні країни на міжнародній арені, але 

водночас актуалізує задачу координування зусиль різних установ задля 

досягнення їхньої синергії. Фактично на даний час українська публічна 

дипломатія все ще перебуває у стані становлення. Водночас вже тривалий період 

має місце дедалі активніше використання елементів віртуальної дипломатії у 

діяльності зовнішньополітичного відомства та дипломатичних представництв 

України за кордоном, що дає підстави говорити, що на сьогоднішній день 

Інтернет став активно використовуваним у дипломатичній практиці 

комунікаційним каналом, що сприяє входженню України до глобальної медійної 

світ-системи. 

8. Місце України у світовому інформаційному просторі упродовж всіх 

років було неадекватним потенціалу країни та її національним інтересам. 

Державному іномовленню тривалий час практично не приділялося ніякої уваги. 

Зокрема, відсутність у 1990-х роках орієнтованого на іноземну аудиторію 

телевізійного каналу, на нашу думку, є втраченою можливістю використати 

ефективний інструмент формування іміджу України, зокрема, створення в 

іноземців певного набору базових знань про Україну, що було вкрай актуальним 

у період становлення державності. Функціонування у 2003–2015 роках 

телеканалу УТР, зважаючи на низьку якість його інформаційної продукції і 

переважаючу україномовність, не можна розглядати як скільки-небудь 
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ефективний канал представлення України у світовому медійному просторі. 

Зміни, що відбулися у цій сфері після 2014 року, зокрема, створення 

відповідального за іномовлення органу, запуск Мультимедійної платформи 

іномовлення України, поява Закону «Про систему іномовлення України» 

утворили інституціональну та нормативну основу функціонування 

міжнародного мовлення як важливого інструменту захисту національних 

інтересів України за кордоном. 

Важливу роль у посиленні інформаційної присутності України у світовому 

інфопросторі, зокрема, у протидії антиукраїнським пропагандистським і 

дезінформаційним кампаніям з боку РФ відіграють недержавні ініціативи, 

функціонування яких дозволяє констатувати, що громадський сектор виявився 

набагато більш проактивним, аніж держава, у створенні інформаційних ресурсів, 

направлених на донесення української точки зору на події, зокрема, пов’язані з 

гібридною війною Росії проти України та протидією російській 

пропагандистській машині. 

9. Розроблений на основі теоретичних підходів та найбільш успішних 

світових практик, а також проведеному SWOT-аналізі комплекс рекомендацій 

щодо підвищення ефективності процесу входження України до глобальної 

медійної світ-системи в сучасних умовах включає пропозиції для Міністерства 

закордонних справ України, Міністерства оборони України, Мультимедійної 

платформи іномовлення України. Акцент в них зроблений на оптимізації 

використання соціальних платформ (Міністерства закордонних справ та засобів 

масової інформації, що входять в систему іномовлення) як найбільш 

ефективного каналу комунікування із цільовими аудиторіями за кордоном, 

залученні потенціалу недержавних (у т.ч. волонтерських) інформаційних 

інтернет-проектів, відродженні практик «прикріпленої журналістики», створенні 

окремих тематичних веб-сайтів, запуску виключно англомовного телеканалу 

іномовлення, розширення переліку мов поширюваних матеріалів за рахунок мов 

стратегічно важливих країн. Ці пропозиції дозволять оптимізувати інформаційну 

присутність України у світовому медійному просторі та провадити більш 
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«експансіоністську» політику у ньому, підтверджуючи та закріплюючи свій 

статус країни «напівпериферії» як глобальної, так і європейської медійної світ-

системи. 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 18 березня 

2011 року, участь очна). 

5. II Міжнародна науково-практична конференція «Центрально-східна 

Європа: двадцять років системних трансформацій і геополітичних змін» 

(м. Рівне, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного 

університету, 24 січня 2012 року, участь очна). 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Особливі риси сучасних 

цивілізацій світу у соціально-політичній організації та культурі» (м. Київ, 7–8 

вересня 2012 року, участь заочна). 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна 

інформація: концептуальні та прикладні виміри» (м. Київ, Інститут міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 19 

квітня 2013 року, участь очна). 

8. II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

«Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва» (м. Луцьк, 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 14–15 

травня 2014 року, участь заочна). 

9. Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні 

проблеми сучасної наукової думки» (м. Київ, Університет економіки та права 

«КРОК», 14 листопада 2014 року, участь очна). 

10. Міжвідомча наукова конференція «США у сучасних міжнародних 

трансформаціях: концептуальний і прикладний виміри» (м. Київ, Інститут 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, 20 березня 2015 року, участь очна). 

11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікація і 

дискомунікація в умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства» 
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(м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 24 

квітня 2015 року, участь очна). 

12. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сполучені Штати 

Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство» (м. Львів, 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 15 травня 2015 року, 

участь очна). 

13. Міжнародна науково-практична конференція «Геостратегічні 

пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній 

сферах» (м. Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 15 жовтня 2015 року, участь очна). 

14. Науково-практична конференція молодих учених «Еволюція наукової 

думки в контексті європейського вибору України» (м. Київ, Університет 

економіки та права «КРОК», 21 жовтня 2015 року, участь очна). 

15. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку 

суспільних наук у XXI столітті» (м. Одеса, 8–9 квітня 2016 року, участь заочна). 

16. Науково-методична конференція «Європейські студії в університетах 

України» (м. Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 22 квітня 2016 року, участь очна). 

17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Імплементація в 

Україні європейського досвіду інформаційно-комунікаційного забезпечення 

органів місцевої влади та самоврядування» (м. Луцьк, Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки, 20 травня 2016 року, участь очна). 

18. Міжвідомча наукова конференція «CША i Європа в сучасних трендах 

міжнародної безпеки: концептуальні та прикладні аспекти» (м. Київ, Інститут 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, 2 червня 2016 року, участь очна). 

19. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки XXI 

століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» (м. Дніпро, 5–6 

вересня 2016 року, участь заочна). 
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20. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, Інститут 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, 27 жовтня 2016 року, участь очна). 

21. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Realita a perspektívy vývoja 

spoločnosti: sociálne, psychologické a politické aspekty» (Sládkovičovo, Slovak 

Republic, Vysoká škola Danubius, 28–29 októbra 2016, участь заочна). 

22. Науково-практична конференція молодих учених «Українські 

перспективи у світовому розвитку» (м. Київ, Університет економіки та права 

«КРОК», 4 листопада 2016 року, участь очна). 

23. ІV міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

освіти і науки» (м. Харків, Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця, 10–11 листопада 2016 року, участь очна). 

24. Третя міжнародна наукова конференція «Міжнародна інформаційна і 

кібербезпека: сучасні виклики і загрози» (м. Київ, Інститут міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 7 

грудня 2016 року, участь очна). 

25. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Трансформа-

ційні процеси у сучасних міжнародних відносинах: політичні, безпекові і 

комунікативні аспекти» (м. Київ, Інститут міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 14 квітня 2017 року, участь 

очна). 

26. Міжнародна науково-теоретична конференція «Геостратегічні 

пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній 

сферах» (м. Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 19 жовтня 2017 року, участь очна). 

27. Науково-практична конференція молодих учених «Наукові тренди 

сучасності» (м. Київ, Університет економіки та права «КРОК», 26 жовтня 2017 

року, участь очна). 
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28. Друга міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та 

перспективи співпраці» (присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних 

відносин) (м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

23 листопада 2017 року, участь очна). 

29. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері 

національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку» (м. Остріг, 

Національний університет «Острозька академія», 1 грудня 2017 року, участь 

очна). 

30. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Міжнародна інформація у 

системі міжнародних відносин: концептуальні та практичні аспекти» (м. Київ, 

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, за участю Національного інституту стратегічних досліджень, 

Всеукраїнської асоціації політичних наук, Центру американських і європейських 

досліджень, 1 червня 2018 року, участь очна). 

31. II Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері 

національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку» (м. Остріг, 

Національний університет «Острозька академія», 8 червня 2018 року, участь 

заочна). 

32. XII Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум 

– 2018: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» 

(м. Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 7–

10 червня 2018 року, участь очна). 

33. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні 

політичні процеси: глобальний та національний виміри» (м. Одеса, 

Національний університет «Одеська юридична академія», 28 вересня 2018 року, 

участь заочна). 
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Додаток Б 

Регіональний вимір глобальної медійної світ-системи 

Таблиця Б.1 

Вплив політичного, культурного та комерційного факторів як інтегруючих 

чинників регіональних медійних систем 

фактор 

 

система 

політичний культурний комерційний 

європейська визначальний 

(в контексті політики 

європейської 

інтеграції) 

частково (на основі до 

певної міри штучному 

концепті 

«європейських 

цінностей») 

високий, але відчутно 

регульований 

(директива 

«Телебачення без 

кордонів» і т.п.) 

азійська майже відсутній частково (головно як 

у формі просування 

штучного та 

ідеологічно 

вмотивованого 

концепту «азійських 

цінностей») 

в східноазійському 

регіоні – високий, 

в решті – відсутній 

арабська високий (головно 

в контексті 

зовнішньополітичних 

інтересів окремих 

країн регіону) 

дуже високий (спільна 

релігія, мова тощо) 

низький 

африканська в біполярний період – 

високий (зусилля 

ОАЄ/АС), нині – 

низький 

відсутній на 

панафриканському 

рівні, але появляється 

у субрегіонах, в основі 

яких лежить мовна 

єдність (англофонні, 

франкофонні, 

лузофонні країни) 

окремі успішні 

ініціативи зі створення 

панафриканських 

медійних організацій 

карибська як початковий стимул 

(учасниці – головно 

країни та території, 

що входили до 

Британської 

колоніальної імперії) 

досить високий (мовна 

єдність) 

високий 

латино-

американська 

в біполярний період – 

високий, нині – 

низький 

досить високий (мовна 

та, до певної міри, 

культурна єдність) 

дуже високий 

(детермінуючий) 

Джерело: укладено автором. 
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Таблиця Б.2 

Членство країн в регіональних мовленнєвих союзах 

(країни, чиї ТРК мають статус повноправного члена відповідного союзу) 

№ 

з/п 
NABA OTI EBU AUB ASBU ABU 

1. Канада Аргентина Австрія Алжир* Алжир* Азербайджан* 

2. Мексика* Болівія Азербайджан* Ангола Джибуті Афганістан 

3. США* Бразилія Албанія Бенін Єгипет* Бангладеш 

4.  Венесуела Алжир* Ботсвана Ємен Бруней 

5.  Гондурас Андорра Буркіна-Фасо Йорданія* Бутан 

6.  Домініканська 

республіка 

Бельгія Бурунді Ірак В’єтнам 

7.  Еквадор Білорусь Габон Катар* Вануату 

8.  Іспанія* Болгарія Гамбія Кувейт Гонконг 

9.  Колумбія Боснія і 

Герцеговина 

Гана Ліван* Єгипет* 

10.  Коста-Ріка Ватикан Гвінея Лівія* Йорданія* 

11.  Мексика* Велика 

Британія 

Гвінея-Бісау Мавританія Індія 

12.  Панама Вірменія Екваторіальна 

Гвінея 

Марокко* Індонезія 

13.  Перу Греція Еритрея ОАЕ Іран 

14.  Сальвадор Грузія Ефіопія Оман Казахстан 

15.  США* Данія Єгипет* Палестина* Камбоджа 

16.  Чилі Естонія Замбія Саудівська 

Аравія* 

Катар* 

17.   Єгипет* Зімбабве Сирія Киргизстан 

18.   Ізраїль Кабо-Верде Сомалі Китай 

19.   Ірландія Камерун Судан Кірібаті 

20.   Ісландія Кенія Туніс* КНДР 

21.   Іспанія* Конго 

(Демократична 

республіка) 

 Лаос 

22.   Італія Конго 

(Республіка 

Конго) 

 М’янма 

23.   Йорданія* Кот-д’Івуар  Макао 

24.   Кіпр Лесото  Малайзія 

25.   Латвія Ліберія  Мальдіви 

26.   Литва Маврикій  Маршалові 

Острови 

27.   Ліван* Мадагаскар  Монголія 

28.   Лівія* Малаві  Науру 

29.   Люксембург Малі  Непал 

30.   Мальта Марокко*  Пакистан 

31.   Марокко* Мозамбік  Палестина* 

32.   Молдова Намібія  Папуа Нова 

Гвінея 
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33.   Монако Нігер  Республіка 

Корея 

34.   Нідерланди Нігерія  Самоа 

35.   Німеччина ПАР  Саудівська 

Аравія* 

36.   Норвегія Руанда  Сінгапур 

37.   Північна 

Македонія 

Свазіленд  Східний Тімор 

38.   Польща Сенегал  Таїланд 

39.   Португалія Судан  Тонга 

40.   Росія Сьєрра-Леоне  Туреччина* 

41.   Румунія Танзанія  Туркменістан 

42.   Сан-Марино Того  Узбекистан 

43.   Сербія Туніс*  Фіджі 

44.   Словаччина Уганда  Філіппіни 

45.   Словенія ЦАР  Шрі-Ланка 

46.   Туніс* Чад  Японія 

47.   Туреччина*    

48.   Угорщина    

49.   Україна    

50.   Фінляндія    

51.   Франція    

52.   Хорватія    

53.   Чехія    

54.   Чорногорія    

55.   Швейцарія    

56.   Швеція    

Джерело: укладено автором за даними офіційних сайтів регіональних мовленнєвих союзів. 

Примітки: 

* Країна входить до двох чи більше регіональних мовленнєвих союзів. 
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Додаток В 

Дані щодо глобальних служб іномовлення провідних країн світу 

Таблиця В.1 

Діючі служби іномовлення мережі «Голос Америки» 

№ 

з/п 

регіон / мова рік 

заснування 

радіо ТБ веб-сайт 

 ВЕСЬ СВІТ     

1. Англійська (глобальна) 1941 + + + 

2. Англійська (вивчання мови) 1959 (2014) + + + 

 ЄВРОПА (у т.ч. Кавказ)     

3. Азербайджанська 1982 через 

супутник 

+ + 

4. Албанська* 1943  + + 

5. Боснійська 1996  + + 

6. Вірменська 1951  + + 

7. Грецька    + 

8. Грузинська 1951  + + 

9. Македонська 1999  + + 

10. Російська 1947  + + 

11. Сербська 1943  + + 

12. Українська 1949  + + 

 АЗІЯ     

13. Англійська (для Азії) 2010 + + ** 

14. Англійська (для Камбоджі)  +  + 

15. Англійська (для Тибету)  + + + 

16. Бенгальська 1958 + + + 

17. Бірманська 1942 + + + 

18. В’єтнамська 1951 + + + 

19. Дарі 1980 + + + 

20. Індонезійська 1942 + + + 

21. Китайська кантонська 1939 + + + 

22. Китайська мандаринська 1942 + + + 

23. Курдська (Сорані) 1992 + + + 

24. Курдська (Курманджі) 1992 + + + 

25. Кхмерська* 1955 + + + 

26. Корейська 1942 +  + 

27. Лаоська 1962 +  + 

28. Пушту 1982 + + + 

29. Пушту (служба Deewa для 

району афгансько-

пакистанського прикордоння) 

2006 + + + 

30. Тайська 1942 + + + 

31. Тибетська 1991 + + + 

32. Турецька* 1942 +  + 

33. Узбецька 1972 + + + 

34. Урду 1951 + + + 

35. Фарсі* 1942 +  + 
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№ 

з/п 

регіон / мова рік 

заснування 

радіо ТБ веб-сайт 

 ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА     

36. Іспанська* 1942 + + + 

37. Креольська 1986 + + + 

 АФРИКА     

38. Англійська (для Африки) 1963 + + + 

39. Англійська (для Зімбабве) 2003 + + + 

40. Амхарська 1982 +  + 

41. Бамбара 2013 + + + 

42. Лінґала*** 2018    

43. Ндебеле 2003 + + + 

44. Оромо 1996 +  + 

45. Португальська 1976 + + + 

46. Руанда / кірунді 1996 +  + 

47. Сомалі 2007 + + + 

48. Суахілі 1962 + + + 

49. Тигринья 1996 +  + 

50. Французька 1960 + + + 

51. Хауса 1979 +  + 

52. Шона 2003 + + + 

Джерело: укладено автором 29 грудня 2018 року на основі відомостей з офіційного сайту 

мережі «Голос Америки». 

Примітки: 

* функціонувала з перервами 

** окремого сайту немає, але є сторінка на головному сайті «Голосу Америки» 

*** на момент проведення дослідження служба була представлена лише сторінкою у Facebook 
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Таблиця В.2 

Діючі служби іномовлення мережі «RFE/RL» (США) 

№ 

з/п 

регіон / мова рік 

заснування 

радіо ТБ веб-сайт 

 ВЕСЬ СВІТ     

1. Англійська (глобальна)    + 

 ЄВРОПА (у т.ч. РФ та Кавказ)     

2. Азербайджанська 1953 + + – 

3. Албанська (для Косово) 1999 + + + 

4. Білоруська 1954 + + + 

5. Болгарська* 2019 – – + 

6. Боснійська 1994 + + + 

7. Вірменська 1953 + + + 

8. Грузинська** 1953 + + + 

9. Македонська 2001 + + + 

10. Російська 1953 + + + 

11. Румунська (для Румунії)*** 2019 – – + 

12. Румунська (для Молдови) 1998 + + + 

13. Сербська 1994 + + – 

14. Українська 1954 + + + 

15. Чорногорська 2000    

16. Північно-Кавказька служба 

(російська та чеченська мови) 

2002 – – + 

(2 сайти) 

17. Крим.Реалії (українська, 

російська, кримськотатарська 

мови) 

2014 + + + 

 АЗІЯ     

18. Дарі та Пушту (Афганістан) 2002 + – + 

19. Казахська** 1953 + – + 

20. Киргизька** 1953 + + + 

21. Пушту 2002 + – + 

22. Пушту (служба Radio Mashaal для 

району афгансько-пакистанського 

прикордоння) 

2010 + – + 

23. Таджикська** 1953 + – + 

24. Татарська та Башкирська** 1953 – – + 

25. Туркменська** 1953 + – + 

26. Узбецька** 1953 + – + 

27. Фарсі 2002 + + + 

Джерело: укладено автором 14 лютого 2019 року на основі відомостей з офіційного сайту 

мережі «RFE/RL». 

Примітки: 

* До 2004 року функціонувало радіомовлення болгарською мовою. 

** Матеріали публікуються також російською мовою 

*** До 2008 року функціонувало радіомовлення румунською мовою. 
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Таблиця В.3 

Діючі служби іномовлення мережі «BBC World Service» (Велика Британія) 

№ 

з/п 

регіон / мова рік 

заснування 

радіо ТБ веб-сайт 

 ВЕСЬ СВІТ     

1. Англійська (глобальна) 1932 + + + 

 ЄВРОПА (у т.ч. РФ)     

2. Азербайджанська 1994 +  + 

3. Валлійська    + 

4. Гельська    + 

5. Російська* 1942  + + 

6. Сербська* 1991   + 

7. Українська 1992 +  + 

 АЗІЯ     

8. Арабська 1938 + + + 

9. Бірманська 1940 +  + 

10. Бенгальська 1941 +  + 

11. В’єтнамська 1952 +  + 

12. Гуджараті* 1942   + 

13. Індонезійська 1949 +  + 

14. Кантонська 1941   + 

15. Киргизька 1995 +  + 

16. Китайська 1941   + 

17. Китайська (UK China) ?   + 

18. Корейська 2017 +  + 

19. Маратхі* 1942   + 

20. Непальська 1969 +  + 

21. Пенджабська 2017 + + + 

22. Пушту 1981 +  + 

23. Сингальська* 1942 +  + 

24. Тайська* 1941 +  + 

25. Тамільська 1941 +  + 

26. Телугу 2017   + 

27. Турецька 1939 +  + 

28. Фарсі 1940 + + + 

29. Хінді 1940 +  + 

30. Узбецька 1994 +  + 

31. Урду 1949 +  + 

32. Японська* 1943   + 

 АФРИКА     

33. Ахмарська 2017   + 

34. Ігбо 2018   + 

35. Йоруба 2018   + 

36. Нігерійсько-креольська (Nigerian 

Pidgin) 

2017   + 

37. Оромо 2017   + 

38. Руандійська 1994 +  + 

39. Сомаліська 1957 +  + 

40. Суахілі 1957 +  + 



 438 

№ 

з/п 

регіон / мова рік 

заснування 

радіо ТБ веб-сайт 

41. Тигринья 2017   + 

42. Французька (для Африки) 1960 +  + 

43. Хауса 1957 +  + 

 ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА     

44. Іспанська 1938 +  + 

45. Португальська (для Бразилії) 1938 +  + 

Джерело: укладено автором 18 лютого 2019 року на основі відомостей з офіційного сайту 

мережі «BBC World Service». 

Примітки: 

* функціонувала з перервами 

Таблиця В.4 

Діючі служби іномовлення мережі «Radio France Internationale» (Франція) 

№ з/п мова № з/п мова 

1. Англійська 9. Португальська 

2. В’єтнамська 10. Португальська (бразильська) 

3. Іспанська 11. Російська 

4. Камбоджійська 12. Румунська 

5. Китайська спрощена 13. Суахілі 

6. Китайська традиційна 14. Французька 

7. Мандінка 15. Хауса 

8. Перська   

Джерело: укладено автором 12 лютого 2019 року на основі відомостей з офіційного сайту 

мережі «Radio France Internationale». 

Таблиця В.5 

Діючі служби іномовлення мережі «Deutsche Welle» (Німеччина) 

№ з/п мова № з/п мова 

1. Албанська 17. Перська 

2. Амхарська 18. Польська 

3. Англійська 19. Португальська (для Африки) 

4. Арабська 20. Португальська (для Бразилії) 

5. Бенгальська 21. Російська 

6. Болгарська 22. Румунська 

7. Боснійська 23. Сербська 

8. Грецька 24. Суахілі 

9. Дарі 25. Турецька 

10. Індонезійська 26. Українська 

11. Іспанська 27. Урду 

12. Китайська спрощена 28. Французька 

13. Китайська традиційна 29. Хауса 

14. Македонська 30. Хінді 

15. Німецька 31. Хорватська 

16. Пушту   

Джерело: укладено автором 12 лютого 2019 року на основі відомостей з офіційного сайту 

мережі «Deutsche Welle». 


