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Ша нов ні ко ле ги!

Звер та ємо ва шу ува гу на но ві руб ри ки цьо го нау ко во го ви дан ня.
У зв'яз ку із за про ва джен ням вну тріш ньо ре дак цій но го ре цен зу ван -

ня по да них до дру ку ма те рі а лів, про си мо дот ри му ва ти ся пра вил
офор млен ня ав тор сь ких ори гі на лів, зо кре ма на пер шій сто рін ці за -
з на ча ти ли ше пріз ви ще, ім'я та по бать ко ві ав то ра, да ні про ньо го,
наз ву стат ті, УДК, на кож ній сто рін ці пов то рю ва ти наз ву стат ті
у верх ньо му ко лон ти ту лі. Це пот ріб но для то го, щоб рецензен ти не
ба чи ли пріз ви ща ав то ра (ре цен зен ти от ри му ва ли стат ті без пер шої
сто рін ки).
По да ні до дру ку ма те рі а ли, офор мле ні з по ру шен ням ви мог, не

роз гля да ти муть ся.

Го лов ний ре дак тор                                    В. В. Рі зун

Від редакції

У зв'яз ку з ко рек ці єю кон цеп ту аль них за сад ви дан ня про а нон со -
ва ні у по пе редньо му ви пу ску стат ті не увій шли до оно вле но го збір -
ни ка. во ни пе ре да ні до ін ших ви дань. Зо кре ма, стат тя Ло ша ко -
вої O. Б. "Роль та міс це пу блі ци стич них тво рів у ви бор чо му про це -
сі" на дру ко ва на у жур на лі "Ін фор ма цій не сус піль ство", № 2/3
(2005/2006). — С. 53—57; стат тя Піс кун О. М. "Ін фор ма цій ний про -
стір Ми ко ла єва" пе ре да но до ред порт фе ля "Нау ко вих за пи сок Ін -
сти ту ту жур на лі сти ки", а стат тя Олій ник О. І. "ме то ди впли ву на
ре ци пі єн та че рез мо ву ре кла ми й не га тив ні тен ден ції на пи сан ня
укра їнсь ких ре кла мних тек стів" по да єть ся у но ме рі зі змі не ною на -
звою "Мо ва ре кла ми в ко му ні ка тив но му ас пек ті" (С. 20—22).

Ред ко ле гія
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Най ва жли ві шою у ро бо ті жур на лі ста і най до -
рож чою для йо го про фе сій но го жит тя і про фе сій -
ної че сті є сво бо да сло ва. Сво бо ду сло ва, як і всі
людсь кі сво бо ди, вар то роз гля да ти у си сте мі су -
спіль них цін но стей, бо тіль ки там во на має пев -
ний сенс; тіль ки у стос ун ках лю ди ни з лю ди ною,
лю ди ни з со ціаль ною гру пою, у від но си нах між
со ціаль ни ми гру па ми сво бо да сло ва має свій
вияв, свій ста тус. Але са ме ці стос ун ки й від но -
си ни на кла да ють на сво бо ди лю ди ни пев ні об ме -
жен ня. Вия вляєть ся, що сво бо да сло ва, як і всі
ін ші сус піль ні сво бо ди, є не так фор мою все до -
зво ле но сті, як си сте мою об ме жень по ве дін ки лю -
ди ни, є тим сус піль ним яр мом, яке на ки ну ли на
шию са мі со бі лю ди, со тво рив ши се бе як куми ра.
Сво бо ду сло ва як сус піль ну ка те го рію ми й
сприй ма ємо че рез приз му сус піль них норм, пра -
вил, прин ци пів, за ко нів. Влас не, сво бо да сло ва —
це не мо жли вість го во ри ти все, що за ма неть ся, а
здат ність ска за ти все, що хо чеш, не по ру шую чи
прин ци пів мо ра лі й со ві сті. Че рез те сво бо ду сло -
ва лю блять і зне ва жа ють, ос пі ву ють і га нь блять,
за неї бо рють ся і з нею ве дуть бо роть бу, нею ко -
ри сту ють ся і її ви ко ри сто ву ють, її від стою ють і
забо ро ня ють...

Люд ство ви ро би ло зо ло те пра ви ло іс ну ван ня
людсь кої сво бо ди: МОЯ СВО БО ДА ЗА КІН ЧУ ЄТЬ -
СЯ ТАМ, ДЕ ПО ЧИ НА ЄТЬ СЯ СВО БО ДА ІН ШОЇ
ЛЮ ДИ НИ. І цим усе ска за но! Ця фі ло со фія сво бо -
ди лю дей до ступ на не всім. Мо жли во, во на й зро -
зу мі ла кож но му, але во на не зав жди є чин ною в
людсь ко му жит ті. Влас не, че рез по ру шен ня цьо го
зо ло то го пра ви ла сус піль не жит тя й буяє на зе млі.
Як би ко жен жив у сво їй сво бо ді, як у шка ра лу пі,
то ми на пев но ма ли б не жит тя, а іди лію, рай зем -
ний. Пев но, що на цій гріш ній зе млі люд ство й
бу де віч но бор са ти ся між пра гнен ням дот ри му ва -
ти ся зо ло то го пра ви ла іс ну ван ня сво бод і по стій -
ни ми йо го по ру шен ня ми.

Жур на лі сти ка не є ті єю сфе рою сус піль но го
бут тя, де дот ри му ють ся зо ло то го пра ви ла сво бо -
ди сло ва. Тоб то прин цип "моя сво бо да сло ва за -
кін чу єть ся там, де по чи на ють ся сво бо ди ін шої
лю ди ни" для жур на лі сти ки чу жий. При ро да

жур на лі сти ки скла ла ся на ос но ві по ру шен ня
цьо го прин ци пу. Мо жли во, це най не при єм ні ший
мо мент жур на ліст сь ко го сам оус ві до млен ня. Але
ма ємо те, що ма ємо. Че рез цей гли бин ний зміст
на шої про фе сії нас біль ше не лю блять, ніж лю б -
лять. Нас лю блять най ча сті ше у ви пад ку, ко ли
ми дот ри мує мо ся зо ло то го пра ви ла. Але та ка
жур на лі сти ка не ці ка ва не тіль ки для са мих
жур на лі стів, во на не ці ка ва і для са мих лю дей.
Пи са ти або го во ри ти про щось, не за чі паю чи чи -
ї хось ін те ре сів, — це зай ма ти ся сус піль но обе реж -
ною жур на лі сти кою, жур на лі сти кою по зи ти ву.
Па ра докс, але на шій ау ди то рії обе реж на жур на -
лі сти ка у ве ли ких до зах шкід ли ва: лю ди по чи на -
ють з не ві рою ста ви ти ся до жур на лі стів, бо у
реаль но му жит ті біль ше про зи, ніж по е зії, яку
не се сус піль но обе реж на жур на лі сти ка.

Усе це штов хає жур на лі стів на за нят тя жур -
на лі сти кою не га ти ву, кри тич ним жур на ліз мом.
Та й ау ди то рія біль ше клює на та ку жур на лі -
сти ку. Та кою жур на лі сти кою ще й гро ші мож -
на за ро бля ти на тій же ау ди то рії, яка, як ман -
ни не бес ної, че кає ін фор ма ції про те, хто, ко го,
ко ли й за що. Люд ство так влаш то ва но, що во -
но по вин не по стій но бо ро ти ся, пе ре ма га ти, ви -
пра вля ти, до ко пу ва ти ся, за сте рі га ти, ви ко рі ню -
ва ти... Цим про це сам не має зу пи ну. Та ке вра -
жен ня, що Гос подь за ми слив люд ство як си сте -
му, яка са мо роз ви ваєть ся че рез по до лан ня труд -
но щів. Не бу де мо грі ши ти че рез ося гнен ня Гос -
под ніх за ми слів, а по го дь мо ся, що лю дям не
вла сти вий спо кій і спо гля дан ня кра си зем ної у
пов но му бла жен стві. Тож жур на лі сти ка не га ти -
ву як баль зам на ре во лю цій ну ду шу лю ди ни.
Ре во лю цій ні ду ші лю блять нас, як що ми гра ємо
на їх ніх стру нах.

Але най ча сті ше за та ку жур на лі сти ку нас не
лю блять. Є два ви ди не лю бо ві до нас.

1. Не лю бов гріш них лю дей. Нас не лю блять,
ко ли ми ви во ди мо на чи сту во ду, ко ли ми бо ре -
мо ся, ко ли ми ка же мо пра вду.

Чи втор га ємо ся ми у при ват не жит тя, хоч і
гріш них, але лю дей? Чи по ру шує мо ми їх ні сво -
бо ди? Зви чай но.
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Але сво їй без це ре мон но сті ми знай шли до стой -
не ви пра вдан ня: ми по ру шує мо сво бо ди лю ди ни
тіль ки то ді, ко ли її дії за гро жу ють ін шим лю -
дям і сус піль ству в ці ло му. Це на ше сус піль но
виз на не про фе сій не пра ви ло, яко го ми по вин ні
дот ри му ва ти сь у сво їй твор чо сті. Від сус піль ства
ми ма ємо ін дуль ген цію на по ру шен ня зо ло то го
пра ви ла іс ну ван ня сво бод лю ди ни.

2. Дру гий вид не лю бо ві до нас — не лю бов пра -
вед них лю дей. Нас не лю блять, ко ли ми лі зе мо в
ду шу, ко ли ми об ра жа ємо, ко ли ми бре ше мо, го -
во ри мо не пра вду.

Є дві не пра вди: не пра вда зу мис на і не пра вда
необач на, яку вар то роз гля да ти як ре зуль тат
про фе сій но го не ві гла ства. Тоб то збре хав не хо тя -
чи, не ро зу мі ю чи, не ро зі брав шись. Ві до мо, що
нез нан ня за ко нів не звіль няє від від по ві даль но -
сті. Нез нан ня фак тів не звіль няє від від по ві даль -
но сті за брех ню.

Жур на лі сти, які ти ра жу ють зу мис ну не пра в -
ду, — це осо бли ва по ро да жур на лі стів — жур на -
ліс тів-кі ле рів, жур на лі стів-"прок то ло гів", жур -
на лі стів-ка ї нів. Не про них мо ва.

По го во рі мо про те, як за по біг ти необач ної не -
пра вди і збе рег ти чес не ім'я жур на лі ста? Для
цьо го пот ріб но дот ри му ва ти сь еле мен тар них
прин ци пів ро бо ти. Ось де я кі з них.

1. Лю би ти лю ди ну як осо би стість, лю би ти свій
на род, лю би ти свою дер жа ву, од не сло во, лю би -
ти всіх і все, про що пи шеш. Ве ли ка пра вда бу -
ває тіль ки з ве ли кої лю бо ві. Од на річ — ро би ти
зау ва жен ня лю ди ні, яку не лю биш, ін ша річ —
ро би ти зау ва жен ня лю ди ні, яку лю биш. Го во ри -
ти про про бле ми людсь кі з лю бов'ю до лю дей —
це за по ру ка по ро зу мін ня, це на дій ний кри те рій
від бо ру фак тів для ар гу мен та ції й озву чен ня,
щоб не об ра зи ти, не зро би ти бо ля че, щоб го во ри -
ти зва же но і то ле рант но. Бо у за па лі не на ви сті,
не прияз ні зав жди є міс це пе ре біль шен ню, пе ре -
кру чен ню. А це вже ка те го рія не пра вди. Тіль ки
лю бов до опо нен та як лю ди ни ро бить жур на лі ста
бла го род ним у ви сло влю ван нях і діях, здат ним
про ща ти опо нен то ві йо го над мір ну емо цій ність,
мо жли во, гру бість. Тіль ки лю бов до опо нен та як
лю ди ни ро бить жур на лі ста ін те лі гент ним, тоб то
стри ма ним, ро зум ним, роз ва жли вим, доб рим.

2. Зав жди ста ви ти со бі два за пи тан ня: для чо -
го це я пи шу, го во рю або по ка зую і ко му це ви -
гі дно? Дві ко ор ди на ти сус піль ної си сте ми — ме та
і смисл, — які й виз на ча ють на прям та ро зви ток
сус пільств. Ми, лю ди, на стіль ки за шо ре ні до -
ціль ні стю і ос ми сле ні стю явищ, що пе ре но си мо
цю си сте му ко ор ди нат і на при ро ду, на ма га ємо -
ся знай ти до ціль ність іс ну ван ня кож ній ко маш -
ці, кож ній тра вин ці, мо вляв, а для чо го во но іс -
нує, ко му во но тре ба? Мо же, і не все так до ціль -
но у при ро ді, мо же, Бог, ство рю ю чи зем лю і при -
ро ду на ній, і не дот ри му вав ся зав жди та кої до -
ціль но сті, але те, що він за клав у людсь ке жит -

тя до ціль ність та ос ми сле ність йо го, пе ре дав ши
нам че рез Мой сея на ста но ви, за ко ни і за по ві ді, —
то факт.

Чи мож на не пе рей ма ти ся ти ми дво ма за пи -
тан ня ми "для чо го" і "ко му це ви гі дно"? Та все
мож на, але в тім-то й річ, що та ка по зи ція зав -
жди є бла го дат ним ґрун том для необач ної не -
пра вди, яка, як крізь шпа рин ку, про со чить ся
че рез сус піль ну необач ність жур на лі ста. Фак -
тич но це дот ри му ва ти ся прин ци пу "ка жу, не
знаю чи для чо го, і не знаю, ко му це тре ба і ко -
му це ви гі дно". Тоб то жи ти за прин ци пом "ка -
жу, щоб ска за ти", "пи шу, щоб на пи са ти", "ро -
блю, щоб зро би ти", "чи  таю, щоб про чи та ти",
"їм, щоб з'їсти", "п'ю, щоб ви пи ти"... Та кі жур -
на лі сти є доб ре ма ні пу льо ва ни ми, че рез них
мож на зре а лі зо ву ва ти будь-які за ду ми, адже во -
ни не ду маю чі жур на лі сти.

3. Ба лан су ва ти ін фор ма цію за точ ка ми зо ру.
Як що до ре дак ції на дій шов кри тич ний ма те рі ал,
чи пот ріб но йо го ві дра зу дру ку ва ти? Пер ше, що
тре ба зро би ти: звер ну ти ся до лю ди ни, про яку
на пи са но ма те рі ал, от ри ма ти її ко мен тар на пи са -
но го і по да ти у га зе ті точ ку зо ру лю ди ни, яку
кри ти ку ють по ряд з кри тич ним ма те рі а лом. Мо -
же бу ти ін ший ви хід: на пи са ти свій ма те рі ал про
про бле му, яка, звіс но, іс нує, бо як би про бле ми
не бу ло, то не бу ло б кри тич но го ма те рі а лу. При
цьо му ви по дас те про ти леж ні точ ки зо ру на проб -
ле му, ви уни кне те не точ но сті або й не пра вди во -
сті у роз по ві ді про лю ди ну, яку кри ти ку вав ав -
тор. Ма те рі а ли, не зба лан со ва ні за точ ка ми зо ру,
на га ду ють зам ов ні тво ри, за со би чор но го PR.

4. Пе ре ві ря ти фак ти, ана лі зу ва ти їх. Біль ше
ду ма ти і мен ше го во ри ти. При ро да жур на лі ста
та ка, що він пра гне швид ше і по біль ше ска за ти.
Він так за хо плю єть ся го во рін ням, що іно ді за бу -
ває ду ма ти.

Сло во є зов ніш нім, при ва бли вим бо ком на шої
спра ви. Це ро бо та в кад рі. Та за умін ням лег ко,
ефект но ска за ти пра вди ве, влуч не сло во зав жди
сто їть вис на жли ва ро бо та, пов'яза на зі збо ром ма -
те рі а лу, йо го ре да гу ван ням. Це ро бо та за ка дром.

Не го во ріть ні ко ли про те, про що ні чо го не
зна є те, чи про то го, про ко го ні чо го не зна є те і з
ким ні ко ли не спіл ку ва ли ся. Візь міть со бі за
пра ви ло не  до ві ря ти ні ко му і тіль ки на влас ні очі
й ву ха сприй ма ти ін фор ма цію. Так пот ріб но ро -
би ти не ли ше то му, що вас мо жуть об ду ри ти, ви -
пад ко во по да ти не точ ну ін фор ма цію, а й то му,
що ва ші очі і ва ші ву ха біль ше по ба чать і біль -
ше по чу ють, ніж чи їсь.

Су ча сна ук ра їнсь ка жур на лі сти ка має хво ро бу —
елі тар ність. Це жур на лі сти ка, яка не жи вить ся
при род ни ми жит тє ви ми со ка ми. Во на пе ре бу ває
на до пін го ві, на ер зац ма те рі а лі про жит тя, на
штуч но му ди хан ні. Елі тар на жур на лі сти ка ві дір -
ва на від справ жньо го жит тя, то му во на не мо же
бу ти спра вою для дії, для прий нят тя рі шен ня.

Як уни ка ти не пра вди,  або Чим за хи ща ти доб ре ім'я жур на лі ста?
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Жур на ліст, який бо ї ть ся мі кро фо на, — пів бі ди.
Жур на ліст, який бо ї ть ся ре аль но го жит тя, — бі -
да. Жур на ліст, який ви дає своє ба чен ня жит тя
без хо дін ня у лю ди, — по двій на бі да. Як що ви
піз на є те жит тя тіль ки че рез ін тер нет — та кий со -
бі су ро гат за паху, сма ку і до ти ків, — ви ні ко ли не
ста не те справ жнім жур на лі стом. Перш ніж на пи -
са ти про по лі ти ка — на пи шіть про бом жа. Як що
вас ва бить світ по лі ти ки і ви щих сфер, поч ніть з
про блем се ла, мі стеч ка, ра йо ну, за во ду, лі кар ні
без лі ка рів і лі ків — ви то ді глиб ше зро зу мі є те і
по лі ти ку і по лі ти ків.

Не бій те ся спу ска ти ся за фак та ми вниз, ви то ді
зба гне те ці ну під йо му на го ру. Але опу стив шись
униз, не за будь те звід ти ви ліз ти. Не дай те жит тю
по гли ну ти вас, за тяг ну ти у ба гню ку. Ви ма є те бу -
ти над жит тям, щоб уза галь ню ва ти ба че не.

Є три нев да лі ти пи жур на лі стів. Пер ший
тип. Жур на лі сти, які пе ре бу ва ють у гу щі по дій і
не мо жуть ви йти за ме жі цих по дій для оцін ки
то го, що від бу ло ся. Во ни є її уча сни ка ми по дії і
від стою ють ін те ре си пев них уча сни ків.

Дру гий тип. Жур на лі сти, які не зна ють жит тя,
не бу ва ють у гу щі по дій, але оці ню ють їх і зав -
жди ма ють свій по гляд на ре чі, не ро зу мі ю чи
сут но сті ре чей.

Тре тій тип. Жур на лі сти, які не бу ва ють у гу щі
по дій, не во ло ді ють по гля дом збо ку, але зав жди
хо чуть бу ти по пе ре ду і пре тен ду ють на лі дер ство
у жур на ліст сь ких ко лах.

Фор муй те свій по гляд збо ку, вчіть ся три ма тись
ос то ронь по дії чи над по ді єю. Пе ре бу ва ти у гу щі

по дії, ди ви ти ся вод но час на неї на від ста ні кро -
ку і бу ти при цьо му по пе ре ду ін ших — це вер ши -
на май стер но сті жур на лі ста.

5. Не ха пай те ся за мі кро фон чи руч ку, як за
па лицю, для сам ообо ро ни. Це най га неб ні ше, що
мо же бу ти у жур на лі ста, ко ли він ви ко ри сто вує
своє служ бо ве ста но ви ще для сам оза хи сту. Тут
лег ко вда ти ся до злов жи вань сво їм служ бо вим
ста но ви щем. Звіс но, лю ди не ма ють та ко го лег -
ко го до сту пу до за со бів ін фор му ван ня мі ль йо нів
гро ма дян, як ви. Лю ди не во ло ді ють таки ми
про фе сій ни ми мо жли во стя ми впли ву на гро -
мадсь ку дум ку, як ви. У за хи сті сво їх ін те ре сів
ви ма є те бу ти на рів ні з ус іма людь ми. Це бу де
чес но. Як що вас скрив ди ли, ви пе ре бу ває те в
емо цій но му ста ні, ви не мо же те аде кват но ві -
доб ра жа ти дій сність. На хви лі збу джен ня ви
мо же те пе ре біль ши ти ка та стро фіч ність си туа -
ції, в яку по тра пи ли. Че рез те ваш ма те рі ал бу -
де не пра вди вим. Кра ще по про сіть сво го ко ле гу
ро зі бра ти ся у ва шо му пи тан ні, а він уже сам ви -
рі шить, чи тре ба ро би ти матеріал і яким він має
бути. Ні ко ли не по гро жуй те опо нен то ві сво їм
служ бо вим ста но ви щем, тим, що ви жур на ліст і
все мо же те. Цим ви при ни жу єте се бе і весь рід
жур на лі стів.

Це не всі пра ви ла і прин ци пи про фе сій ної
пра ці жур на лі ста. Це ли ше ті, які до по ма га ють
зни зи ти ви со кий рі вень ан ти са ні та рії в ук ра -
їнсь кій жур на лі сти ці, який, на дум ку го лов но -
го ре дак то ра га зе ти "День" Ла ри си Ів ши ної,
сьо год ні іс нує.



Го лов ний міф віт чиз ня но го по лі тич но го ПР
Ос нов ною про бле мою, по ру ше ною в стат ті, є

прак тич но не кон тро льо ва не за стос уван ня "чор -
них" ПР-тех но ло гій у по лі тич но му про це сі, всу -
пе реч ду хо ві та бу кві між на род них про фе сій них
ко дек сів па блік ри лейшнз. Мус имо кон ста ту ва -
ти, що іс то рич на (пе ре важ но штуч на) ві дір ва -
ність Ук ра ї ни від сві то вих ци ві лі за цій них та ін -
фор ма цій них про це сів поз на чи ла ся і на ста ні віт -
чиз ня но го по лі тич но го ПР. Ін фор ма цій на ізольо -
ва ність Ук ра ї ни приз ве ла до ма со во го і си сте ма -
тич но го за стос уван ня су ро га тів па блік ри лейшнз
у ви гля ді ма ні пу ля тив них тех но ло гій.

Ва жли вість по ста нов ки і по даль шо го розв'язан -
ня ці єї про бле ми по ля гає у вве ден ні в нау ко вий
дис курс пи тан ня про ра моч ні умо ви діяль но сті
ПР-тех но ло гів, що сприя ти ме роз гля ду по лі тич -
них па блік ри лейшнз не ли ше як пев ної ко му ні -
ка тив но-тех но ло гіч ної си сте ми, яка ке ру єть ся ли -
ше сво ї ми вну тріш ні ми за ко на ми. Йдеть ся про
роз гляд по лі тич но го ПР, пе ре дов сім, як сфе ри ко -
му ні ка тив ної діяль но сті, що по вин на бу ти чіт ко
ре гу льо ва ною як нор ма ми на ціо наль но го за ко но -
дав ства, так і  бу ти об ме же ною мо раль но-етич ни -
ми нор ма ми, які пре ва лю ють у сус піль стві. У кра -
ї ні по двій них стан дар тів най ефек тив ні ше за сто со -
ву ва ти мо раль но-етич ні нор ми про фе сій ної діяль -
но сті, ви кла де ні в між на род них ко дек сах па блік
ри лейшнз. Ці нор ми ми роз гля не мо ниж че.

Прак тич ним ре зуль та том порушення ви ще за -
зна че ної про бле ми як на тео ре тич но му (в рам ках
тео рії па блік ри лейшнз і ма со вих ко му ні ка цій),

так і на прак тич но му рів нях має ста ти збіль шен -
ня пи то мої ва ги ви ко ри стан ня чес них та про зо -
рих тех но ло гій па блік ри лейшнз у по рів нян ні з
ма ні пу ля тив ни ми ко му ні ка тив но-ін фор ма цій ни -
ми тех но ло гія ми "чор но го" ПР.

От же, ці ля ми стат ті є роз крит тя ха рак тер них і
ти по вих осо бли во стей за стос уван ня тех но ло гій
"чор но го" ПР у віт чиз ня ній по лі тич ній прак ти ці;
виз на чен ня то го, нас кіль ки від по ві да ють ни ні па -
ную чі в Ук ра ї ні по лі тич ні тех но ло гії тим стан дар -
там і ви мо гам, які ста вить пе ред по лі тич ни ми паб -
лік ри лейшнз між на род не спів то ва ри ство.

Пред ме том стат ті є фе но мен "чор но го" ПР у йо -
го спів від но шен ні з про від ни ми про фе сій ни ми
нор ма ми, що мі стять ся у най ва жли ві ших між на -
род них ко дек сах па блік ри лейшнз.

У кон тек сті ви ще ска за но го мож на зро би ти вис -
но вок, що ос нов ною про бле мою віт чиз ня них по -
лі тич них па блік ри лейшнз є штуч но по ши рю ва -
ний міф про по лі тич ний ПР як про сфе ру, яка
на чеб то іс нує "по той бік доб ра і зла", яка є "річ -
чю в со бі" і го лов не пра ви ло якої по ля гає у від -
сут но сті будь-яких пра вил. Іс ную ча з давніх-
давен ча сів не глас на за са да по лі тич ної бо роть би
про на чеб то прий нят ність ус іх за со бів за для до -
ся гнен ня ба жа них по лі тич них ці лей ав то ма тич -
но по ши рю єть ся на па блік ри лейшнз, де і вті лю -
єть ся на прак ти ці в усій "кра сі та си лі". Це ціл -
ком під твер джу єть ся прак ти кою за стос уван ня
"чор них" ПР-тех но ло гій на те ри то рії ко лиш ньо -
го Ра дянсь ко го Со ю зу і, на сам пе ред, у сус ід ній
Ро сійсь кій Фе де ра ції.
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Не при пу сти мість за стос уван ня 
ма ні пу ля тив них по лі тич них тех но ло гій 

у кон тек сті між на род них ко дек сів па блік ри лейшнз

По лі тич ний ПР як сфе ра ко му ні ка тив ної діяль но сті по ви нен бу ти чіт ко ре гу льо ва ний як нор ма ми на ціо наль но го за ко но -
дав ства, так і бу ти об ме же ним пев ни ми мо раль но-етич ни ми нор ма ми, які пре ва лю ють у кра ї ні. У сус піль стві по двій них
стан дар тів най ефек тив ні ше за сто со ву ва ти мо раль но-етич ні нор ми про фе сій ної діяль но сті, ви кла де ні в та ких між на род них
ко дек сах па блік ри лейшнз, як Ко декс про фе сій ної по ве дін ки чле на Між на род ної Асо ці ації ПР, Афінсь кий ко декс ПР, Ліс са -
бонсь кий ко декс ПР. Ана ліз свід чить, що ін фор ма цій но-ко му ні ка тив ні тех но ло гії "чор но го " ПР, які за сто со ву ють ся в Ук ра -
ї ні, ціл ко ви то су пе ре чать між на род ним про фе сій ним стан дар там і мо раль но-етич ним нор мам, ви кла де ним у цих ко дек сах.

Po li ti cal PR as the sphe re of com mu ni ca ti ve ac ti vi ty should be stric tly re gu la ted by the norms of the na tio nal le gi sla tion as well
as by the ap pro pri a te mo ral and ethi cal norms, which are do mi na ted in the coun try. In the so ci e ty of doub le stan dards the most ef -
fec ti ve way is to use the mo ral and ethi cal norms of pro fes sio nal ac ti vi ty, which are writ ten in the in ter na tio nal co des of Pu blic
Re la tions. The re fer ring to such pro minent co des as the Co de of Pro fes sio nal Beha vio ur of a Mem ber of the In ter na tio nal Pu blic
Re la tions As so ci ation, the Athens Co de, the Lis bon Co de is de mon stra tes that the in for ma ti onal and com mu ni ca ti ve techno lo gi es of
the "black PR", which are us ed in Uk ra i ne, ful ly con tra dict to the in ter na tio nal pro fes sio nal stan dards and the mo ral and ethic
norms descri bed in these co des.

© Ко ва лен ко А. П., 2005



Па ра диг ма "чор но го" ПР у дії
Апо сто ла ми ро сійсь ко го "чор но го" (ев фе мі -

стич но-тех но ло гіч но го) ПР ціл ком пра во мір но,
на наш по гляд, вва жа ють ся одіоз ні ро сійсь кі по -
літ тех но ло ги Олег Пав лов ський та Ма рат Гель -
ман. Тут вва жа ємо за до ціль не сти сло сха рак те -
ри зу ва ти ос нов ні ві хи і ме то ди їх ньої діяль но сті.

При клад 1. Фе но мен Пав лов сько го
У про фе сій но му се ре до ви щі по лі тич них тех но ло -

гів Гліб Оле го вич Пав лов ський ві до мий як  бать ко
"чор но го" ПР на про сто рах ко лиш ньо го Ра дян -
сько го Со ю зу. Ви хо дець з Ук ра ї ни (на ро див ся в
м. Оде сі), Г. Пав лов ський в се ре ди ні 70-х рр. ми ну -
ло го сто літ тя пе ре ї хав у Мос кву, де з ча сів пе ре -
бу до ви і був ві до мий як  "по літ тех но лог № 1" на
те ре нах Ро сійсь кої Фе де ра ції. "Ві щий Оле го вич",
"ви роб ник пре зи ден тів" — таки ми не фор маль ни -
ми пріз вись ка ми йо го ох ре сти ли ко ле ги та жур на -
лі сти. Но віт ня іс то рія по лі тич них па блік ри -
лейшнз до ве ла, що Г. Пав лов ський ціл ко ви то за -
слу го вує на по діб ні оцін ки. При чо му, на від мі ну
від ба гатьох сво їх ко лег-по літ тех но ло гів, Пав лов -
ський ні ко ли пу бліч но не від хре щу єть ся від своєї
при чет но сті до то го чи то го ПР-про ек ту. А при -
пи су єть ся йо го за слу гам спра вді не ма ло: це пе ре -
мо га і від став ка Б. Єль ци на, чер го ве пі дви щен ня
А. Чу бай са в крем лів ській іє рар хії, від став ка
А. Сте па ши на з по са ди Прем'єр-мі ні стра Ро сії,
приз на чен ня В. Пу ті на у спад ко єм ці Пре зи ден та
Б. Єль ци на, ПР-роз гром пар тії Луж ко ва—При ма -
ко ва, розв'язан ня дру гої че ченсь кої вій ни, ство рен -
ня пар тії "Єд ність ". І ці за слу ги на те ре ні по лі -
тич но го ПР Г. Пав лов сько го не є ви чер пни ми.

Як свід чить ви ще пе ре лі че не, три ві аль ни ми і
дріб ни ми про ек та ми Гліб Оле го вич не зай ма єть -
ся. Ре зуль та ти, спра вді, є вра жаю чи ми. При род -
но, в рі чи щі на шо го дос лі джен ня по стає ін те рес
що до ме то дів та прин ци пів, яки ми ке ру єть ся у
сво їй діяль но сті Г. Пав лов ський. В од но му зі сво -
їх чи слен них ін терв'ю він зау ва жив: "В сус піль -
стві іс нує по пит на все світ ню змо ву, на фі гу ру
аб со лют но го  ма ні пу ля то ра... Здо гад  лю дей  про
ма ні пу ля то ра, нас пра вді, є здо га дом про влас ну
ма ні пу льо ва ність". І ще: "Роз кру ти ти за на яв но -
сті гро шей мож на будь-ко го " [1].

І тут ми до зво ли мо со бі де що ви пер еди ти ло -
гі ку сю жет но го роз гор тан ня цьо го кон крет но го
при кла ду. Пав лов ський до сяг ос нов ної ме ти
своєї про фе сій ної про гра ми — став "лю ди ною при
вла ді", бли ску че ви ко нав ши свою функ цію по літ -
тех но ло га-ма ні пу ля то ра. Про те, як не па ра док -
саль но це зву чить, ус піх Г. Пав лов сько го на те -
ре ні по лі тич но го ПР зумо вле ний, на сам пе ред,
пре ва люю чим за стос уван ням ма ні пу ля тив них
тех но ло гій та ши ро ко го ін стру мен та рію "чор -
но го" ПР, спря мо ва ни ми на змі ну ми слен ня, мо -
ти ва цій, рі шень і дій ви бор ців. Остан ні за цих
умов з суб'єк тів по лі тич но го про це су в пе ре важ -
ній сво їй біль шо сті пе ре тво рю ють ся на об'єк ти

впли ву по лі тич них тех но ло гій. З лег кої ру ки
Г. Пав лов сько го "чор ний" ПР у ро сійсь ких по лі -
тич них пе ре го нах з "не пра виль но го" ви нят ку
пе ре тво рив ся на стій ку нор му, що зумо влює ус -
піх на ви бо рах.

На ве де мо де я кі при кла ди за стос уван ня "чор -
но го" ПР на прак ти ці у ви ко нан ні Г. Пав лов -
сько го:

1994 р. — з ме тою "роз крут ки" влас но го ви дан -
ня "Об щая га зе та" Г. Пав лов ський за пу стив у
мас-ме діа чут ку про дер жав ний пе ре во рот, який
на чеб то го ту ва ла гру па на бли же них до Б. Єль -
ци на по лі ти ків, щоб усу ну ти йо го від вла ди.
Зчи нив ся ней мо вір ний скан дал. Г. Пав лов сько го
то ді ледь не за су ди ли за ди фа ма цію.

1996 р. — по пе ред ній "чор ний" ПР Г. Пав лов -
сько го мав свій не за пе реч ний ефект. Це вия ви ло -
ся в то му, що ме то ди Пав лов сько го знай шли ви -
со кий по пит на най ви що му крем лів сько му рів ні.
Г. Пав лов ський ві ді грає про від ну роль у ство рен -
ні "по зи тив но го об ра зу" Б. Єль ци на під час чер -
го вих пре зи дент сь ких пе ре го нів. Зав дя ки ре тель -
но спла но ва ній пе ре дви бор ній кам па нії, Б. Єль -
ци на у чер го вий раз оби ра ють Пре зи ден том Ро -
сійсь кої Фе де ра ції.

1997 р. — Г. Пав лов ський опри люд нює в пре сі
скан даль ну роз ши фров ку те ле фон них пе ре мо вин
Рус инсь ко го і Бе ре зов сько го,  кот рі на чеб то го -
ту ва ли ПР-кам па нію, спря мо ва ну на дис кре ди та -
цію Пре зи ден та Б. Єль ци на. Ця тех но ло гія спра -
цюва ла на ви пер еджен ня: за мість очі ку ва ної ме -
ти наз ва ні осо би са мі бу ли дис кре ди то ва ні в
очах гро мадсь ко сті, як "та єм ні змов ни ки " та
"ін три га ни".

1999 р. — Г. Пав лов ський ви сту пає кре а то ром
ПР-тех но ло гії "спад коє мець Пре зи ден та". Вна -
слі док її ус піш ної ре а лі за ції Б. Єль ци на на по са -
ді Пре зи ден та Ро сії "плав но" змі нив В. Пу тін.

У під сум ку заз на чи мо, що ус пі хи Г. Пав лов -
сько го як по літ тех но ло га ґрун ту ють ся на двох
ос нов них за са дах: май же ціл ко ви та сво бо да від
будь-яких мо раль но-етич них об ме жень; ми сте -
цтво по лі тич но го прог но зу та точ но го пе ред ба -
чен ня про від них тен ден цій ро звит ку си туа ції.
"За на яв но сті гро шей мож на роз кру ти ти будь-
ко го", — ця фра за Г. Пав лов сько го на оч но де мон -
струє про фе сій не кре до по літ тех но ло га, сер це -
ви ною ме то дів яко го є "чор ний" ПР.

При клад 2. "По лі гам на" по лі то рі єн та ція
Ма ра та Гель ма на

По руч з Г. Пав лов ським, М. Гель ман є ще од ні -
єю на рі жною пер со ною "чор но го" ПР у Ро сії. Він
був од ні єю з клю чо вих по ста тей єль цинсь кої ви -
бор чої кам па нії 1996 р. ("Го ло суй, а то про гра -
єш!"), а та кож пар ла мент сь ких ви бо рів 2003 р.,
ко ли він став ав то ром і фак тич ним ку ра то ром
про вла дно го бло ку "Ро ді на". Слід окре мо зу пи ни -
ти ся на остан ньо му до ся гнен ні М. Гель ма на як
на най виз нач ні шо му в йо го біо гра фії на те ре ні

Ко ва лен ко А. П. 
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"чор но го" ПР. Остан ні пів то ра ро ку М. Гель ман
обій мав поса ду за ступ ни ка ге не раль но го ди рек -
то ра і ке рів ни ка ана лі тич ної служ би Пер шо го
ка на лу Ро сійсь ко го те ле ба чен ня. Як ре зуль тат,
те ле ба чен ня спрац юва ло на леж ним чи ном і в
пот ріб но му на пря мі. Кре а тив Ма ра та Гель ма -
на у фор мі "чор но го" ПР до сяг своєї ге не раль ної
ме ти: з пар ла мент сь кою опо зи ці єю в Ро сії по кін -
че но, про пре зи дент сь кі пар тії ста но влять кон -
сти ту цій ну біль шість у Дер жав ній ду мі Ро сії.
Во ло ди мир Пу тін прак тич но бе заль тер на тив -
но пе ре міг на ви бо рах і скон цен тру вав у сво їх
ру ках прак тич но всі ва же лі вла ди в Ро сії, вклю -
чаю чи вла дну "вер ти каль" і "го ри зон таль" ра -
зом узя ті. Та ким чи ном, Гель ман, по су ті, ви ко -
нав свою ос нов ну по літ тех но ло гіч ну функ цію в
Ро сії, пі сля чо го ледь не ціл ко ви то пе ре ї хав в Ук -
ра ї ну. Тут він про дов жив за сто со ву ва ти влас ні
ма ні пу ля тив ні ноу хау на ук ра їнсь ко му рин ку
по лі тич них па блік ри лейшнз. Слід ска за ти, що
на ук ра їнсь ко му те ре ні Гель ман не є но вач ком.
Так, за свід чен ням де я ких мас-ме діа, М. Гель ман
до клав чи ма ло зу силь у 1999 р. для пе реоб ран ня
Л. Куч ми Пре зи ден том Ук ра ї ни і про хо джен ня
Со ціал-де мо кра тич ної пар тії Ук ра ї ни (об'єд на -
ної) до Вер хов ної Ра ди на пар ла мент сь ких ви бо -
рах 2002 р. Ось що пи ше про ро сійсь ко го (а те -
пер вже й ук ра їнсь ко го) по літ тех но ло га ін тер -
нет-сайт "Ук ра їнсь ка пра вда": "Гель ман сто яв
бі ля дже рел по яви тем ни ків на Ук ра їнсь ко му
те ле ба чен ні. Та кож йо го ав тор ство при пи су -
ють низ ці пе ре дви бор них про во ка цій про ти опо -
нен тів СДПУ(о)".

За да ни ми ті єї ж "Ук ра їнсь кої пра вди",
М. Гель ман от ри мав у 2003 р. ук ра їнсь ке гро ма -
дян ство на чеб то за під трим ки Гла ви Ад мі ні -
стра ції Пре зи ден та Ук ра ї ни В. Мед вед чу ка.

А ось де я кі при пу щен ня що до при чет но сті
М. Гель ма на до "чор них" по літ тех но ло гій, що
(як при пу щен ня, так і са мі про дук ти цих тех -
но ло гій) цир ку лю ють в ук ра їнсь ко му мас-ме дій -
но му про сто рі (так зва ний "план Гель ма на"):

— роз дму ху ван ня так зва но го "ук ра їнсь ко го ан -
ти се мі тиз му" з ме тою між на род ної дис кре ди -
та ції віт чиз ня ної по лі тич ної опо зи ції;

— прос уван ня по лі тич ної (кон сти ту цій ної)
ре фор ми з пе ре хо ду від пре зи дент сь ко-пар ла -
мент сь кої до пар ла мент сь ко-пре зи дент сь кої
фор ми дер жав но го устрою як го лов ний за сіб від -
вер нен ня гро мадсь кої ува ги від ре тель но спла но -
ва но го по лі тич но го про ек ту "Куч ма-3";

— ма со ві "за чист ки" ук ра їнсь ко го ме ді а про сто -
ру остан ньо го ча су ("Ра діо Сво бо да", "Сільсь кі
ві сті", Гро мадсь ке ра діо, ра діо "Рокс", "5 ка -
нал") [2].

Як ба чи мо, М. Гель ман у сво їй ПР-діяль но сті по -
слу го ву єть ся май же іден тич ни ми ме то до ло гіч ни -
ми за са да ми та ме то да ми, що і Гліб Пав лов -
ський.

Взає мо за пе ре чен ня прин ци пів "чор но го" ПР 
і між на род них про фе сій них стан дар тів 

па блік ри лейшнз
От же, з ви ще на ве де них двох прак тич них при -

кла дів са ма со бою ви пли ває нау ко ва про бле ма, від
вирішення якої (спер шу на тео ре тич но му, а від так
— і на прак тич но му рів ні) ціл ко ви то зал ежить май -
бут ня па ра диг ма по лі тич но го ПР в Ук ра ї ні. Йдеть -
ся, на сам пе ред, про кон цеп ту аль ні прак тич ні за са -
ди по лі тич них па блік ри лейшнз, а са ме: необхід -
ність мо раль но-етич но го ре гу лю ван ня, а як що
остан нє не спрацьо вує до стат ньою мі рою, то і за ко -
но дав чо го ре гу лю ван ня по лі тич них ПР-тех но ло -
гій. Як ві до мо, у жод ній кра ї ні сві ту не прий ня то
спе ціаль но го за ко ну, який би ре гу лю вав сфе ру за -
стос уван ня по лі тич них ПР-тех но ло гій,  юри дич но
об ме жую чи  ши ро ке  і  си сте ма тич не  за стос уван -
ня ма ні пу ля тив них ПР-тех но ло гій і "чор но го" ПР.
Зде біль шо го ПР-сфе ра вель ми опо се ред ко ва но, а
от же, й ма ло е фек тив но ре гу лю єть ся се рі єю за ко -
нів про діяль ність за со бів ма со вої ін фор ма ції, Ци -
віль ним та Ад мі ні стра тив ним ко дек са ми. Що ж до
мо жли во стей мо раль но-етич но го і вну трі про фе сій -
но го (за до по мо гою низки ко дек сів між на род них
ПР-асо ці ацій) ре гу лю ван ня по лі тич них па блік ри -
лейшнз, то прак ти ка свід чить, що та ке ре гу лю ван -
ня є мі ні маль ним і ма ло е фек тив ним. Адже, як
під твер джу ють, зо кре ма, і ви ще на ве де ні при кла ди
з прак ти ки за стос уван ня по лі тич них тех но ло гій,
ус піш ний, ефек тив ний та ре зуль та тив ний по лі тич -
ний ПР, як пра ви ло, асо ці ю єть ся з "чор ним" ПР і
здій сню єть ся зде біль шо го за до по мо гою ма ні пу ля -
тив них ПР-тех но ло гій. У цьо му кон тек сті при га -
ду єть ся ві до ма про фе сій на прит ча: ко ли ви пу -
скник аме ри кансь ко го ПР-фа куль те ту прий шов
прац юва ти в агент ство, то пер ши ми сло ва ми, які
він по чув від сво го ше фа бу ли: "А те пер, хлоп че,
за будь про всі ті кра си ві каз ки, яких те бе нав ча ли
в уні вер си те ті, і по чи най прац юва ти". За цим сто -
їть над зви чай но сер йоз не нау ко ве пи тан ня, до по ки
ще не розв'яза не ані за кор дон ни ми, ані, тим біль -
ше, віт чиз ня ни ми дос лід ни ка ми: чи є, влас не, па -
блік ри лейшнз тим, чим на зи ва ють ся во ни в тео -
ре тич них роз роб ках і на прац юван нях з роз гля ду -
ва но го в стат ті пред ме та? Як що від по відь по зи тив -
на, то чим то ді є ті ін фор ма цій но-ко му ні ка тив ні
тех но ло гії, які за сто со ву ють ся ледь не щод ня і
спря мо ва ні на вве ден ня в ома ну ви бор ців з ме тою
при хо ду до вла ди пев них по лі тич них сил і втри -
ман ня ни ми вла ди на мак си маль но не виз на че ний
термін?

Влас не, чи мож на наз ва ти па блік ри лейшнз ті
по лі тич ні тех но ло гії, які остан ні кіль ка ро ків си -
сте ма тич но за сто со ву ють ся, зо кре ма, те ле ві зій -
ним не дер жав ним ка на лом "1+1" сто сов но дис -
кре ди та ції в очах гро мадсь ко сті і по лі тич но го
зни щен ня опо зи ції? З ни ми (до ре чі, як і з ро -
сійсь ким те ле ве ду чим Сер гі єм До рен ком)
пов'язу ють ви ни кнен ня уні каль но го різ но ви ду

Не при пу сти мість за стос уван ня ма ні пу ля тив них по лі тич них тех но ло гій 
у кон тек сті між на род них ко дек сів па блік ри лейшнз
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"чор но го" ПР — "по лі тич но го кі лер ства". Йдеть ся,
пе ре дов сім, про "кон до ві" (про вла дні) те лео пу си
"Про те" з ве ду чи ми Д. Кор чинсь ким і Д. Джан -
гі ро вим та від вер то ан тио по зи цій ну ана лі тич ну
про гра му В. Пі хов ше ка "Епі центр". Те ж са ме
мож на ска за ти про по лі тич ні бло ки га зет "2000"
та "Ки ев ский те ле граф". З лег кої ру ки остан ньої
в ма со ву сві до мість за пу ще но ПР-ві рус "на ши -
сти" (на чеб то ско ро че на наз ва по лі тич но го бло ку
"На ша Ук ра ї на"). Уже кла сич ним в іс то рії "чор -
но го" ПР став фо то мон таж лі де ра бло ку "На ша
Ук ра ї на" Вік то ра Ющен ка у фор мі есе сів сько го
офі це ра, роз мі ще ний на шпальті "Ки ев ско го те -
ле гра фа" для ві зу аль но го зак рі плен ня у під сві до -
мо сті чи та чів се ман тич ної на лич ки.

А те пер по гля не мо на опи са ні ви ще при кла ди
за стос уван ня ін фор ма цій но-ко му ні ка тив них ква -
зі тех но ло гій (які, на жаль, сьо год ні пе ре тво ри -
ли ся на си сте му і ти по ву ре аль ність у сфе рі по -
лі тич но го ПР) з точ ки зо ру етич них ви мог до
діяль но сті фа хів ців па блік ри лейшнз, ви кла де -
них у між на род них про фе сій них ко дек сах ПР:

"3. Член Між на род ної Асо ці ації ПР (ІПРА) не
по ви нен нав мис но по ши рю ва ти брех ли ву чи та -
ку, що вво дить в ома ну, ін фор ма цію" (Ко декс
про фе сій ної по ве дін ки ІПРА).

"6. Сприя ти вста но влен ню мо раль них, психо -
ло гіч них та ін те лек ту аль них умов для ді а ло гу в
іс тин но му ро зу мін ні цьо го сло ва, виз на ва ти пра -
во всіх сто рін, кот рі бе руть в ньо му участь, до во -
ди ти пра во ту своєї спра ви і ви ра жа ти свої по гля -
ди" (Афінсь кий ко декс ІПРА).

"Утри му ва ти ся від: 
10. То го, щоб ста ви ти пра вду в зал еж ність від

будь-яких ви мог.
11. По ши рен ня ін фор ма ції, яка не ґрун ту єть ся

на пе ре ві ре них і під твер дже них фак тах.
12. Уча сті в будь-яко му за хо ді чи по чи нан ні,

яке є без чес ним чи здат не зав да ти шко ди гі дно -
сті лю ди ни та її че сті.

13. Ви ко ри стан ня "ма хі на тор сь ких" ме то дів і
спо со бів, спря мо ва них на ство рен ня у лю ди ни
під сві до мих пра гнень, які во на не мо же кон тро -
лю ва ти за влас ним ба жан ням і, та ким чи ном, не
мо же від по ві да ти за дії, вчи не ні на ос но ві цих
пра гнень" (Афінсь кий ко декс ІПРА).

"Стат тя 15. Забо ро ня ють ся будь-які спро би об -
ду ри ти гро мадсь ку дум ку чи її пред став ни ків"
(Євро пейсь кий ко декс про фе сій ної по ве дін ки в
сфе рі ПР (Ліс са бонсь кий ко декс).

"Стат тя  19. За ре пу та цію про фе сії від по ві дає
ко жен член Асо ці ації. Обов'язок кож но го фа -
хів ця ПР — не ли ше по ва жа ти сам ому да ний Ко -
декс, а й:

а) сприя ти то му, щоб цей Ко декс був ві до мий
більш ши ро ко і був зро зу мі лий ус ім;

б) по ві до мля ти ком пе тент ним вла дним  струк -
ту рам,  які  зай ма ють ся дис ци плі нар ни ми пи тан -
ня ми, про всі по ру шен ня або про пі доз ри в по ру -
шен ні Ко дек са, які ста ли йо му ві до мі;

в) за сто со ву ва ти всі на яв ні в йо го роз по ря д -
жен ні за со би для то го, щоб за без пе чи ти дот ри -
ман ня по ста нов та ких вла дних струк тур і ефек -
тив не за стос уван ня санк цій" (Євро пейсь кий ко -
декс про фе сій ної по ве дін ки в сфе рі ПР (Ліс са -
бонсь кий ко декс) [3].

Як ба чи мо, остан ня ви мо га пе ред ба чає не ли ше
не по ру шен ня мо раль но-етич них прин ци пів про -
фе сій ної діяль но сті фа хів ця па блік ри лейшнз, а
й ак тив ну про ти дію та ким по ру шен ням з бо ку
ін ших ос іб.

От же, мо же мо зро би ти та кі вис нов ки:
1. По лі тич ні па блік ри лейшнз в Ук ра ї ні пе ре -

бу ва ють на по чат ко во му ета пі сво го фор му ван ня.
Це є од ним із ос нов них чин ни ків за стос уван ня
пе ре важ но   ма ні пу ля тив них тех но ло гій у сфе рі
по лі тич но го ПР.

2. Гі пер тро фо ва но ши ро ке за стос уван ня тех но -
ло гій "чор но го" ПР у по лі ти ці ни ні по ро ди ло ма -
со вий міф про пи то мість та ких тех но ло гій, як
справ жніх па блік ри лейшнз, а це, у свою чер гу,
приз во дить до "бо їв без пра вил" в ін фор ма цій но -
му про сто рі дер жа ви. Остан ні ста но влять пря му
за гро зу гро ма дянсь ко му сус піль ству, ос кіль ки
де фор му ють і ни щать йо го пра во ві та мо раль но-
етич ні за са ди.

3. Ін фор ма цій но-ко му ні ка тив ні тех но ло гії
"чор но го" ПР, які за сто со ву ють ся в Ук ра ї ні, ціл -
ко ви то су пе ре чать між на род ним про фе сій ним
стан дар там і мо раль но-етич ним нор мам, ви кла -
де ним у виз нач них ко дек сах Між на род ної Асо -
ціа ції ПР (ІПРА).

4. По лі тич ні па блік ри лейшнз сьо год ні, як ні -
ко ли, по тре бу ють змі ни влас ної па ра диг ми: від
ПР-по за-пра ви ла ми до со ціаль но від по ві даль них
па блік ри лейшнз [4].

1. Бы ков Д., Из май лов И. Ве щий Оле го вич //
Ки ев ский те ле граф. — 2001. — 26 мар та.

2. Стриж В. "Бра ти Мед вед чур кі си" при рос та -
ють Гель ма ном? // На ція і дер жа ва. —  2004. —
25 бе рез.

3. Зве рин цев А. Ком му ни ка цион ный ме не -
джмент: Ра бо чая кни га ме не дже ра РR. — 2-е
изд., испр. — СПб., 1997. — С. 87.

4. Кат лип С., Сен тер А., Брум Г. Па блик ри -
лейшнз. Тео рия и прак ти ка. — 8-е изд. — М., —
2003. — С. 183.
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Пи тан ня при сут но сті ан ти те ро ри стич но го
ком по нен та в імі джі та ких по лі тич них лі де рів,
як В. Пу тін, Дж. Буш, Г. Шре дер, є до во лі не -
про стим, ос кіль ки ця складова ник на ле жить до
роз ря ду ма ло дос лі дже них у га лу зі імід жмей -
кін гу. І це не ви пад ко во, ос кіль ки біль шість
фа хів ців зі ство рен ня імі джу вия ви ла ся не го -
то вою до то го, чи ви ко ри сто ву ва ти і го лов не —
як за сто со ву ва ти ан ти те ро ри стич ну склад ову
для фор му ван ня і ко рек ції від по від но го імі джу
по лі тич них лі де рів.

Че рез ціл ком зро зу мі лі при чи ни ас пек ти фор му -
ван ня по лі тич но го імі джу з урах уван ням не що -
дав но роз по ча тої бо роть би зі сві то вим те ро риз мом
до остан ньо го ча су дос лі джу ва лися ма ло. Оче вид -
но, що та ка бо роть ба по ча ла ся не сьо год ні, про те
по ки що да ти іс то ріо гра фіч ний огляд дос лі джу ва -
ної про бле ма ти ки не є мо жли вим. Від по від но ме -
тою на шо го дос лі джен ня є по ча ток в Ук ра ї ні дис -
ку сії що до впли ву ан ти те ро ри стич но го ком по нен -
та на фор му ван ня імі джу по лі тич но го лі де ра, ана -
лі зую чи по ки що за ру біж ні кам па нії.

Заз на чи мо, що за вер шен ня "хо лод ної вій ни"
від кри ло пе ред люд ством мо жли вість ево лю цій -
но го ро звит ку без страху бу ти стер тим з облич -
чя зе млі внас лі док на стан ня "ядер ної зи ми".
Вод но час, усу нен ня гло баль ної за гро зи атом ної
вій ни і по ряд із цим ха рак тер но го для бі по ляр -
ної си сте ми то таль но го кон тро лю за ін фор ма -
цій ни ми по то ка ми, пе ре мі щен ням зброї, тех но -
ло гій по двій но го приз на чен ня, ка пі та лів і
людей ви кли ка ло по яву но вих, не менш не без -
печ них за гроз — на сам пе ред, те ро риз му, не ле -
галь ної мі гра ції, на ціо наль них і ре лі гій них

кон флік тів, роз пов сю джен ня зброї та нар ко -
тич них ре чо вин.

Це ви кли кає при род не за не по ко єн ня, ос кіль -
ки на віть кра ї ни так зва ної ста рої де мо кра тії
не мо жуть уни кну ти про явів ек стре міз му та
між на род ної зло чин но сті [1, 15]. Осо бли во на -
оч но ця про бле ма за го стри ла сь у сві ті пі сля те -
ро ри стич них атак на США 11 ве рес ня 2001 р.
Ця тра ге дія за свід чи ла, що за гро за люд ству з
бо ку між на род но го те ро риз му не змен шу єть ся,
а на віть зрос тає. Сьо год ні те ро ризм де мон струє
свій зві ря чий ос кал на віть у та ких до не дав на
па тріар халь них кра ї нах, як Фін лян дія і Лат -
вія. Остан ні по дії із за хо плен ням за руч ни ків у
мо сков сько му те атраль но му цен трі "Норд-Ост"
ще біль ше пе ре ко ну ють нас у цьо му.

Про бле ма зро стан ня хви лі те ро риз му над зви -
чай но ак ту а лі зу ва ла ас пек ти аде кват ної від по -
ві ді на них. По ряд із су то війсь ко ви ми, еко но -
міч ни ми і без печ ни ми сфе ра ми про ти дії те ро -
риз му знач но зро сла роль пер со наль ної від по ві -
даль но сті по лі тич них дія чів. І це не ви пад ко во.
Сві то вий те ро ризм має сьо год ні су то пер со ні фі -
ко ва ний ха рак тер, уо со блюю чись у та ких ві до -
мих аб со лют ній біль шо сті лю дей по ста тях, як
Уса ма бен Ла ден або Сад дам Ху сейн. Від по від -
но пер со ні фі ку єть ся і ан ти те ро ри стич на ко а лі -
ція, яку пред ста вля ють Пре зи дент США
Джордж Буш-мо лод ший, Пре зи дент Ро сії Во ло -
ди мир Пу тін, канц лер ФРН Гер хард Шре дер і
прем'єр Ве ли кої Бри та нії Ен то ні Блер. Вод но -
час пи тан ня аде кват но го за стос уван ня ан ти те -
ро ри стич ної склад ової імі джу по лі тич но го лі де -
ра до сі за ли ша єть ся від крит им.
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Ан ти те ро ри стич на скла до ва 
в імі джі за ру біж них по лі тич них лі де рів

У стат ті про а на лі зо ва но су ча сне на пов нен ня імі джів лі де рів ан ти те ро ри стич ної ко а лі ції (В. Пу ті на, Дж. Бу ша, Г. Шре -
де ра), пов'яза не з їх портидією цьо му лиху су ча сно сті. Дос лі дже но, нас кіль ки за стос уван ня цьо го ком по нен та від по ві дає
об ра зу цих по лі ти ків і як це уз го джу єть ся з очі ку ван ня ми гро ма дян. Зро бле но вис но вок, що ця ак ту аль на про бле ма ха рак -
те ри зу єть ся ви со ким сту пе нем пер со на лі за ції як про від ни ків сві то во го те ро риз му, так і лі де рів дер жав, які їм про ти -
стоять. Про а на лі зо ва но но віт ні тех но ло гії ко рек ції імі джу по лі тич них лі де рів із за стос уван ням у них ан ти те ро ри стич -
но го склад ни ка.
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По дії остан ньо го ча су до ве ли, що ро зу мін ня ці -
єї про бле ми по сту по во при во дить до кон суль тан -
тів з імі джу, які кон суль ту ють лі де рів ан ти те ро -
ри стич ної ко а лі ції. Од ним із пер ших, хто спов на
ско ри став ся те ро ри стич ни ми ата ка ми для по кра -
щан ня сво го імі джу, став ро сійсь кий Пре зи дент
В. Пу тін. При чо му зро бив він це за два ро ки до
аме ри кансь кої тра ге дії Twin Towers, пі сля зни -
щен ня че ченськи ми бо йо ви ка ми жит ло вих бу -
дин ків у Мос кві й Буй нак сь ку в сер пні 1999 р.
Са ме жор стка по зи ція Пу ті на у пи тан ні вій ни у
Чеч ні, який рі шу че ви сту пив за від но влен ня
воєн них дій [2], за без пе чи ла йо му під трим ку ар -
мії і сус піль ства. Ро зі гру ван ня че ченсь кої кар ти,
яке, за ви сло вом Тhe Тi mes, ба зу ва ло ся на пра -
гнен ні "за вою ва ти ру ку і сер це Ро сії, зґвал ту вав -
ши Чеч ню", до зво ли ло йо му в бли ска ви чно му
тем пі за сім не пов них мі ся ців ви гра ти пре зи -
дент сь кі пе ре го ни.

Ус піх кам па нії Пу ті на на сам пе ред був зумо в -
ле ний дво ма чин ни ка ми. Пер шим бу ли ре ван -
шист сь кі на строї, які пі сля те ро ри стич них ак тів
охо пи ли ро сійсь ке сус піль ство. Дру га при чи на
по ля га ла у май же од но стай ній під трим ці дій
Пу ті на у Чеч ні з бо ку не зал еж них ро сійсь ких
мас-ме діа, нез ва жаю чи на гос тру кри ти ку йо го
дій за хід ни ми уря да ми [3]. Про те ви ва же ність
і ви ві ре ність імі дже вої по лі ти ки Пу ті на по ля -
га ла са ме в то му, що йо му вда ло ся мо бі лі зу ва -
ти на свою під трим ку на віть ча сти ну лі бе раль -
них сил Ро сії (Є. Гай дар, Б. Нєм цов, Д. Якуш -
кін та ін.), які сприя ли по ліп шен ню йо го об ра -
зу се ред закордонних кіл [4]. Крім то го, Пу ті -
ну вда ло ся вмон ту ва ти ан ти те ро ри стич ну
склад ову в свій об раз, він спов на ско ри став ся
но віт ні ми по лі тич ни ми тех но ло гія ми, пі ді -
грую чи па ніч ним на стро ям се ред ро сійсь ких
гро ма дян, підтвержував, що він сам мо же ста -
ти жер твою те ро ри стич но го ак ту. За мі сяць до
ви бо рів, у лю то му 2000 р., у ЗМІ бу ла за пу ще -
на ін фор ма ція про те, що під час йо го пе ре бу -
ван ня на пів дні Ро сії на ньо го бу де ско єний за -
мах. Ця вмі ло вки ну та чут ка ще біль ше сприя -
ла зро стан ню рей тин гу В. Пу ті на [5]. Про те
сьо год ні ан ти те ро ри стич на кар та вже не мо же
слу гу ва ти йо му ін дуль ген ці єю в очах ро сіян і
на сам пе ред за хід ної гро мадсь ко сті. Про це
свід чить до сить го стра ре ак ція за кор дон них
ЗМІ у від по відь на прий ня те Пу ті ним рі шен ня
при пи ни ти діяль ність у Ро сії "Ра діо Сво бо да"
че рез йо го кри тич ну по зи цію що до вій ни у
Чеч ні [6].

Не менш вда ли ми слід виз на ти і дії у сфе рі
ан ти те ро ри стич но го на пов нен ня імі джу пі ар-
кон суль тан тів аме ри кансь ко го Пре зи ден та
Джор джа Бу ша-мо лод шо го. Сво го ча су знач ну
ува гу цьо му склад ни ку при ді ля ла йо го імід ж -
мей кер Ка рен Х'юз [7]. До сяг нув ши мак си -
маль но го рей тин гу під час про ве ден ня опе ра ції

в Аф га ні ста ні, остан нім ча сом Буш сут тє во втра -
тив під трим ку аме ри кансь ких гро ма дян. На дум -
ку де я ких ана лі ти ків, са ме пра гнен ням від но ви -
ти ко лиш ню по пу ляр ність по ясню єть ся по стій -
ний по шук Бі лим до мом но вих зов ніш ніх во ро -
гів. Пі сля Уса ми бен Ла де на на ступ ною мі шен ню
ан ти те ро ри стич ної про па ган ди у США став ірак -
сь кий лі дер Сад дам Ху сейн. Праг ну чи на да ти йо -
го об ра зу но вих де мо ніч них рис, імід жмей ке ри
Бу ша ско ри ста лися ме то дом яр ли ків, який
спро щує сприймання біль ші стю лю дей тої або
тої осо би. З ці єю ме тою аме ри кансь кий пре зи -
дент у своє му ви сту пі 7 жов тня 2002 р. наз вав
Ху сей на "уч нем Ста лі на", який ви ко ри сто вує
"убив ства як ін стру мент те ро ру і кон тро лю все -
ре ди ні сво го ка бі не ту, своєї ар мії і на віть своєї
влас ної ро ди ни" [8].

З ана ло гіч ною ефек тив ні стю, од нак з аб со лют -
но про ти леж них по зи цій по бу ду вав свій імідж
канц лер ФРН Гер хард Шре дер. Ці ка во, що сво го
ча су, одра зу пі сля атак на США 11 ве рес ня
2001 р., ко ли бун де стаг ви сло вив ся про ти уча сті
ні мець ких війсь ко вих фор му вань в опе ра ції в
Аф га ні ста ні, канц лер ли ше по гро зою своєї від -
став ки до міг ся від пра влен ня ні мець ких сол да тів
у цю кра ї ну. Про те вже у 2002 р., вло вив ши по -
си лен ня у Ні меч чи ні "ан ти бу шів ських" на стро їв,
за пе ре чив будь-яку участь Зброй них сил ФРН у
вій ні про ти Іра ку [9].

Г. Шре дер ду же вда ло ско ри став ся цим ар гу -
мен том під час про ве ден ня пер ших в іс то рії
ФРН те ле ві зій них де ба тів, де йо го опо нен том
ви сту пив лі дер ХСС, прем'єр Ба ва рії Ед мунд
Штой бер [10]. Тим ча сом, як ба ва рець не да ле -
ко гляд но став на бік Джор джа Бу ша [11],
Шре дер умі ло ро зі грав ан ти аме ри кансь ку кар -
ту. У цьо му зв'яз ку при міт ним є той факт, що
мі ністр юсти ції в уря ді Шре де ра Гер та Дой -
блер-Гме лін під час од но го з пе ре дви бор них мі -
тин гів, кри ти кую чи по лі ти ку США що до Іра -
ку, по рів ня ла дії Бу ша з так ти кою Гіт ле ра [9].
Ці сло ва і на віть на ступ на від став ка мі ні стра
не змі ни ли ста влен ня нім ців до Шре де ра, що
до зво ли ло йо му за ра ху нок ро зі гру ван ня но вої
ан ти те ро ри стич ної кар ти ("Из ве стия" наз ва ли
її "па ци фіст сь кою" [10]) зро би ти те, що зда ва -
ло ся нем ожли вим — на до лу жи ти 12 % від ста -
ван ня від хри сти янсь ких де мо кра тів і ви гра ти
пар ла мент сь кі ви бо ри [12].

Як ми ма ли змо гу пе ре ко на тись, роль ан ти те ро -
ри стич но го ком по нен та в імі джі за кор дон них по лі -
тич них лі де рів сьо год ні є виз на чаль ною, що від би -
ває за галь ну тен ден цію до по си лен ня гло баль ної
бо роть би з між на род ним те ро риз мом. Вбу до вую чи
цю склад ову до сво го об ра зу, по лі ти ки тим са мим
вті лю ють очі ку ван ня сус піль ства сто сов но то го,
що по лі тич ні лі де ри спов на ус ві дом лю ють не без пе -
ку, яку не се те ро ризм, і го то ві кон крет ни ми дія ми
про ти дія ти йо го про явам.

Бе ре зо вець Л. В.
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Го лов на ме та те ро ри стич них ор га ні за цій — до -
сяг ти ви ко нан ня сво їх по лі тич них, еко но міч них,
ре лі гій них та куль тур них ви мог шля хом на силь -
ства. Їх ні ме то ди та за со би діяль но сті мо жуть
різ ни ти ся, од нак кін це ва ме та у всіх од на. Од -
ним із но вих ме то дів те ро ри стів ста ло ви ко ри -
стан ня у сво їх цілях мо жли во стей за со бів ма со -
вої ін фор ма ції для ін фор му ван ня сус піль ства та
формування гро мадсь кої дум ки.

Ві до мий про фес ор Ін сти ту ту со ці оло гії Гум -
больдт сь ко го уні вер си те ту в Ні меч чи ні Гер фрід
Мюн клер вва жає, що "су ча сний те ро ризм, як роз -
ра хо ва на на три ва лий час по лі ти ко-мі лі тар на стра -
те гія, на лі чує не більш, аніж яки хось трид цять ро -
ків. Він ще до во лі дов го опе ру вав ті єю ж збро єю,
що і йо го зде біль шо го анар хіч ні по пе ред ни ки, а
са ме: пі сто ле том і бом бою; од нак цей різ но вид те -
ро риз му, за сад ни чо ві дріз няєть ся від ін ших по єд -
нан ням за стос уван ня зброї з ді єю за со бів ма со вої
ін фор ма ції. Це по єд нан ня є ви рі шаль ною ін но ва -
цією су ча сно го те ро ри стич но го за стос уван ня си ли.
Без ре зо ную чо го ефек ту гро мадсь кої дум ки те ро -
ри стич ні стра те гії не змо гли би функ ціо ну ва ти,
від по від но, їх ня ін тен сив ність по си лю єть ся у про -
це сі ме діа-ре во лю ції, яка з ло каль них, у кра що му
ра зі реґіо наль них опі ній до зво ляє вреш ті-решт
ство ри ти єди ну сві то ву гро мадсь ку дум ку, яку за -
со би ма со вої ін фор ма ції об слу го ву ва ти муть у
реаль но му ча сі — ви рі шаль ни ми чин ни ка ми тут
ста ли ви ни кнен ня ма со вої пре си, по ши рен ня ра -
діо, утвер джен ня те ле ба чен ня внас лі док ви ко ри -
стан ня ре тран сля цій них су пут ни ків" [1, 206].

Ме та стат ті — дос лі ди ти зв'язок те ро риз му з су -
ча сни ми за со ба ми ін фор ма ції, який яс кра во ви -
являєть ся че рез ле гіт имі за цію їх ньої діяль но сті.
Під тер мі ном "ле гіт имі за ція діяль но сті те ро ри -
стів" слід ро зу мі ти мо жли вість для те ро ри стич -
но го угру по ван ня, яке ап ріо рі згі дно з між на род -
ним пра вом сто їть по за зако ном, бу ти виз на ним
уря да ми та між на род ни ми ор га ні за ція ми як
суб'єкт між на род ної або вну тріш ньої по лі ти ки,
що, від по від но, оз на чає мо жли вість про ве ден ня з
ни ми пов но цін них пе ре го во рів. Для цьо го угру -

по ван ня має до ве сти свою здат ність зав да ва ти
шко ди і нес про мож ність опо нен та — дер жа ви —
про ти стоя ти цьо му.

Об'єк ти дос лі джен ня — ін фор ма цій не функ ціо -
ну ван ня ЗМІ, ін фор ма цій на і по лі тич на діяль -
ність те ро ри стич них ор га ні за цій, що стос уєть ся
ле гіт имі за ції те ро ри стич них угру по вань.

Схе ма ле гіт имі за ції діяль но сті те ро ри стів у су -
спіль стві зво дить ся до  та ко го. Пер шим кро ком
те ро ри стич но го угру по ван ня є здо бут тя ним по пу -
ляр но сті. Най ефек тив ні ший та най лег ший спо -
сіб — мас штаб ний те ракт та обов'яз ко ве вис віт лен -
ня йо го за со ба ми ма со вої ін фор ма ції. Да лі те ро ри -
стич не угру по ван ня має взя ти на се бе від по ві даль -
ність за те ракт. Ін фор ма ція про наз ву ор га ні за ції,
її ви мо ги ста нуть ві до ми ми як най шир шій ау ди то -
рії. "Су ча сні за со би гло баль них ко му ні ка цій знач -
но по лег ши ли зв'язок між те ро ри ста ми, да ли їм
мо жли вість ко ор ди ну ва ти дії для до ся гнен ня біль -
шо го ефек ту. На віть су то вну тріш ній те ро ризм
мав зав дя ки гло баль ній ін фор ма цій ній ме ре жі
мит тє вий від лу нок у всіх ку точ ках зем ної ку лі, і
чим біль ший ре зо нанс на бу ли ак ти те ро риз му,
тим біль ше сти му лю вав, під штов ху вав він на ско -
єн   ня но вих зло чи нів ін ші те ро ри стич ні угру по -
ван ня. То му що во ни сприй ма ли "га лас", який ви -
ни кав, ам біт но, як по си лен ня зна чен ня їх діяль -
но сті і до дат ко ві під ста ви для за до во лен ня ви мог,
які во ни ви су ва ють… Са ме в цьо му од на з при чин
за яв ба гатьох між на род них груп про взят тя на се -
бе від по ві даль но сті за ско єн ня те рак тів" — заз на -
чає В. Ус ті нов у кни зі "Об ви ну ва чу єть ся те ро -
ризм" [2, 48].

Ві до мий аме ри кансь кий дос лід ник з кор по ра ції
RAND Б. Хоф фман вва жає, що зав дя ки ме ре жі пе -
ре дач но вин та роз ва жаль них про грам на віть не ве -
ли кі ак ції на бу ва ють не аде кват но ши ро ко го ре зо -
нан су [3, 174]. Щоб до сяг ти ці єї ме ти, те ро ри стич -
ні ак ції пла ну ють так, аби во ни ко му ні ка тив но-
стра те гіч но до ся га ли мак си маль но го ефек ту. При -
кла дом цьо го є за хо плен ня па ле стин ця ми в за руч -
ни ки із ра їльсь ких спорт сме нів на Олім пійсь ких
іграх 1972 р. у Мюн хе ні та  ви кра ден ня лі та ка
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TWA-847 і 17-ден не утри ман ня в за руч ни ках кіль -
кох аме ри кансь ких пас ажи рів у Бей ру ті у чер вні
1985 р. Слід заз на чи ти, що ра ні ше ні ко ли так ін -
тен сив но не ве ли ся ре пор та жі про те ракт.

За со би ма со вої ін фор ма ції вклю ча ють діяль -
ність те ро ри стич них ор га ні за цій у сві то вий ін -
фор ма цій ний по тік. Во ни ци ту ють лі де рів те ро -
ри стич них ор га ні за цій на од но му рів ні з офі цій -
ни ми пред став ни ка ми дер жав них уста нов. 

Мо жли вість бу ти пов но цін ним грав цем у сві то -
во му ін фор ма цій но му по лі для те ро ри стич них ор -
га ні за цій ва жить не мен ше за ус пі хи влас не бо йо -
вих опе ра цій. Та ким чи ном, за со би ма со вої ін фор -
ма ції в ін фор ма цій но му по лі ста влять в один ряд
по зи ції ле гіт им них дер жав, між на род них утво -
рень і не ле гіт им них те ро ри стич них ор га ні за цій.
Тоб то те ро ри стич ні угру по ван ня, які не ма ють
юри дич них прав у між на род них від но си нах, на бу -
ва ють їх ли ше в ін фор ма цій ній сфе рі. 

Лі де ри те ро ри стич них ор га ні за цій або упов но ва -
же ні ни ми пред став ни ки ко мен ту ють по лі тич ний
про цес, ви го ло шу ють за я ви що до по зи ції сво їх ор -
га ні за цій. Для сві то вих ЗМК та ка ак тив ність стає
ін фор ма цій ним при во дом. Сві то ві аген ції Рей тер
та Ас со ші ей тед Пресс бра ли ін терв'ю у ду хов но го
лі де ра па ле стинсь ко го ХА МА Су шей ха Яс іна в той
час, ко ли за ним по лю ва ли із ра їльсь кі спец служ -
би. Аль-Ка ї да по ши рює свої ві део звер нен ня на сам -
пе ред зав дя ки ара бсь ким те ле ка на лам, а від так і
сві то вим, які ма ють пра во на ре тран сля цію.

То му на яв ність ін сти ту ту реч ни ків, з яки ми у
будь-який мо мент мо жуть кон так ту ва ти сві то ві
ме діа, ду же ва жли ва для ви жи ван ня те ро ри стич -
них ор га ні за цій. Жур на лі сти спіл ку ються з
"прес-ата ше" те ро ри стів і є свід ка ми доб ре під го -
то вле ної і про ве де ної ни ми пі ар-кам па нії. "Ці
лю ди ви на хо дять ви тон че ні спо со би впли ву на
аме ри кансь ко го гля да ча, — роз по ві дає стар ший
ре дак тор агент ства Ас со ші ей тед Пресс. — Во ни
ву лич ні бій ці, од нак во ни вста но влю ють пра ви ла
для ЗМІ". За сло ва ми Джо на Бул ло ка, бри тансь -
ко го жур на лі ста, який вис віт лю вав за хо плен ня
аме ри кансь ко го лі та ка і утри ман ня за руч ни ків у
Лі ва ні, те ро ри сти про тя гом усі єї кри зи точ но
зна ли, що ро би ти. "Во ни ціл ком сві до мо ма ні пу -
лю ва ли те ле ка на ла ми США, — зга дує він. — На
зу стрі чах у бу дин ку На бі Бер рі у За хід но му Бей -
ру ті під час роз роб ки пі ар-кам па ній бу ли при сут -
ні ви пу скни ки фа куль те тів пу бліч них від но син
аме ри кансь ких ви шів" [3, 163].

Те ро ри сти роз рахо ву ють на те, що за со би ма со -
вої ін фор ма ції нео дмін но висвітлюватимуть їх ню
діяль ність, ос кіль ки це, як пра ви ло, зав жди ви -
кли кає ін те рес в ау ди то рії і, від по від но, сприяє
зро стан ню рей тин гу мас-ме діа. 

Вод но час пред став ни ки за со бів ма со вої ін фор -
ма ції ствер джу ють, що во ни ви ко ну ють свій
обов'язок, бо гро ма дя ни ма ють пра во на одер -
жан ня ін фор ма ції.

Аме ри кансь ка те ле ком па нія NBC 5 трав ня
1986 р. у ве чір ніх но ви нах по ка за ла ін терв'ю з
лі де ром Фрон ту звіль нен ня Па ле сти ни Абу Аб ба -
сом, від по ві даль но го за низ ку те рак тів. І це в той
час, ко ли дер жав ний де пар та мент США ого ло сив
на го ро ду за ін фор ма цію про Аб ба са у роз мі рі
250 ти с. до ла рів. Пре зи дент NBC Лоу ренс К.
Грос сман так ви пра вдо ву вав дії сво їх жур на лі -
стів: "Ми на ма га ємо ся бра ти ін терв'ю у всіх лі -
де рів. Ме ні зда єть ся, аме ри кан цям ва жли во ро -
зу мі ти, зна ти і ро би ти влас ні вис нов ки" [3, 176]. 

Вліт ку 2005 р. аме ри кансь кий те ле ка нал ABC
по ка зав ін терв'ю з лі де ром че ченсь ких се па ра ти -
стів Ша мі лем Ба сає вим. Ро сія вва жає йо го зло -
чин цем і те ро ри стом. У від по відь мі ністр обо ро -
ни Ро сії Сер гій Іва нов за я вив, що йо го ві дом ство
біль ше не спів прац юва ти ме з ка на лом ABC, пра -
ців ни ки Мі ні стер ства обо ро ни не да ва ти муть ін -
терв'ю жур на лі стам цьо го ка на лу, жур на лі стів
не за про шу ва ти муть вис віт лю ва ти за хо ди Мі ні -
стер ства обо ро ни.

Та кож од ним із го лов них зав дань те ро ри стич -
них груп є те, щоб їх виз на ли ви раз ни ка ми про -
блем, які во ни пред ста вля ють. Це зумо вле но
тим, щоб дер жа ви або між на род ні ор га ні за ції са -
ме з ни ми ве ли пе ре го во ри з розв'язан ня про б -
лем, зва жа ли на їх ню ак тив ність та ви мо ги.
Вони праг нуть під ня ти свій рі вень від не ле галь -
них оз бро єних угру по вань до суб'єк тів між на род -
но го пра ва, які ре аль но мо жуть впли ва ти на по -
лі тич ну си туа цію в кра ї ні або реґіо ні. 

Здій снен ню цьо го зав дан ня те ро ри стам сприяє
і той факт, що сві то ві за со би ма со вої ін фор ма ції
ча сто три ві ліа зу ють но ви ни. Осо бли во це сто -
суєть ся елек трон них мас-ме діа. Емо цій на на пру -
га при вис віт лен ні по дії ча сто за мі нює її ґрун тов -
ний ана ліз. Це пов'яза но з тим, що ча су в ефі рі,
як пра ви ло, не ви ста чає, аби де таль но про а на лі -
зу ва ти про бле ма ти ку. Ін фо тен мент, який де да лі
біль ше зай має міс це у сві то вих но ви нах, по ка зує
ли ше кон флік тую чі сто ро ни, і то му для ау ди то -
рії в од но му ря ду по ста ють як ле галь ні ор га ні за -
ції, так і те ро ри стич ні. "Це пе ред ба чає не тіль ки
зву жен ня ко ла ін те ре сів, а й кон цен тра цію на
три ві аль ній, не ва жли вій і не до реч ній ін фор ма ції
для до ся гнен ня роз ва жаль но го ефек ту", — вва -
жає Джеймс Адамс, го лов ний ад мі ні стра тор Uni -
ted Press In ter na tio nal [3, 172].

Зав дя ки сві то вим мас-ме діа те ро ризм, на віть
спря мо ва ний на ви рі шен ня про блем у реґіо ні чи
од ній кра ї ні, ча сто на бу ває між на род но го мас шта -
бу. Те ро ри сти сво ї ми ак ці я ми при вер та ють ува гу
сві то вої спіль но ти до про бле ми, яку, на їх ню дум -
ку, необхід но вирішити. При цьо му ата ки те ро ри -
стів мо жуть бу ти спря мо ва ні не ли ше на гро ма дян
та об'єк ти ці льо вої гру пи, а й на ін ші кра ї ни.

Ва жли вим еле мен том у так ти ці те ро ри стів ста -
ло за хо плен ня у за руч ни ки гро ма дян ін ших кра -
їн. Як що до сі ці кра ї ни не бра ли участь у вре гу -
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лю ван ні кон флікт ної си туа ції на рів ні те ро ри -
стич не угру по ван ня-дер жа ва, то в та ко му ви пад -
ку уря ди тре тіх кра їн ро блять усе мо жли ве для
звіль нен ня сво їх гро ма дян.

Ірак сь кі пов стан ці в Іра ку, яких пов'язу ють із
Аль-Ка ї дою, од ним із най по ши ре ні ших спосо бів
своєї діяль но сті зро би ли за хо плен ня у за руч ни ки
іно зем ців, які прац юють на аме ри кансь кі війсь ка
або на між на род ні гу ма ні тар ні ор га ні за ції. Те ро -
ри сти ви су ва ють ви мо ги до уря дів кра їн, чи їх гро -
ма дян во ни за хо пи ли, ви ве сти війсь ка з Іра ку або
при пи ни ти спів працю з США у реґіо ні, інак ше
по гро жу ють стра ти ти бран ця. Та кі ак ції ши ро ко
вис віт лю ють ся як між на род ни ми мас-ме діа, так і
за со ба ми ма со вої ін фор ма ції тих кра їн, чиїх спів -
віт чиз ни ків за хо пи ли. У те ро ри стів з'яв ляєть ся
одра зу кіль ка пе ре ваг: по-пер ше, за ля ку ють сво їх
про тив ни ків в Іра ку, по-дру ге, як що кра ї на по го -
джу єть ся на ви мо гу ви ве сти свої війсь ка, то це оз -
на чає чи ма лий по лі тич ний ус піх, а в ін фор ма цій -
но му по лі пов стан ці ді ста ють мо жли вість за я ви ти
про слаб кість ко а лі ції і по гро жу ва ти но ви ми на -
па да ми. Як що ж кра ї на від мо вляєть ся ви ко на ти
ви мо гу, те ро ри сти вби ва ють за руч ни ка, і тим са -
мим демонструють на силь ство, і по гро жу ють пов -
то ри ти йо го у май бут ньо му. Під час сво їх ак цій
те ро ри сти ма ють змо гу про во ди ти три ва лу ін фор -
ма цій ну кам па нію — кіль ка ра зів по ка зу ва ти за -
руч ни ка, який про сить про своє звіль нен ня. Та -
ким чи ном, те ро ри сти про по ну ють мас-ме діа дра -
ма тич ну іс то рію, від якої во ни не мо жуть від мо -
ви ти ся, зва жаю чи на ін те рес гля да чів до по дії у
всьо му сві ті. Ви кра да чі та кож роз рахо ву ють, що
спів віт чиз ни ки бран ця, осо бли во у де мо кра тич -
них за хід них кра ї нах, де жит тя — ос нов на сус -
піль на цін ність, ви ма га ти муть від сво їх уря дів
зро би ти все мо жли ве для вря ту ван ня за руч ни ка.
Осо бли ва став ка ро бить ся на ан ти воєн ні на строї
вза га лі. От же, по діб ні на род ні ак ції мо жуть приз -
ве сти до по сла блен ня уря ду, ви ни кнен ня вну тріш -
ньої по лі тич ної кри зи або по яви на пру же но сті у
від но си нах з го лов ним про тив ни ком ірак сь ких те -
ро ри стів — США, що за га лом є по лі тич ним ус пі -
хом пов стан ців. До сить ча сто, як це бу ло у ви пад -
ку з ви кра ден ням фран цу зь ко го гро ма дя ни на,
дер жа ва зму ше на вда ва ти ся до нео фі цій них кон -
так тів з ви кра да ча ми, що стає своє рід ною фор мою
між дер жав них по лі тич них від но син.

Зау ва жи мо, що од ні єю з го лов них пе ре пон на
цьо му шляху є по зи ція біль шо сті дер жав сві ту —
не ве сти пе ре го во рів з те ро ри ста ми. Ко лиш ній
держ се кре тар США Ген рі Кіс сінд жер заз на чав:
"Як що у те ро ри стич них груп скла деть ся вра жен -
ня, що во ни мо жуть зму си ти США до пе ре го во -
рів і прий нят тя їх ніх ви мог, ми мо же мо вря ту ва -
ти жит тя в од но му міс ці ці ною ри зи ку за пла ти -
ти сот ня ми жит тів десь ще" [2, 81].

Вод но час зав дя ки мас-ме діа те ро ри сти об ми на -
ють цю пе ре по ну. За со би ма со вої ін фор ма ції ви -

с віт лю ють те ро ри стич ні ак ти, ос кіль ки вва жа -
ють сво їм обов'яз ком на да ва ти сво їй ау ди то рії
сус піль но ва жли ву ін фор ма цію, зо кре ма, про са -
мі фак ти те рак тів, ме ту те ро ри стів то що і сво ї ми
по ві до млен ня ми ча сто за кли ка ють уря ди ви ко -
ну ва ти ви мо ги те ро ри стів. 

От же, мож на ствер джу ва ти, що ро зви ток між на -
род но го те ро риз му став ба га то в чо му мо жли вим
зав дя ки діяль но сті гло баль них за со бів ма со вої ін -
фор ма ції. Під твер джен ням цьо го є по ява но вин
про те рак ти одра зу ж на те ле ба чен ні й пер ших
шпальтах га зет. З'явив ся на віть так зва ний "чин -
ник CNN". Ця аме ри кансь ка те ле ком па нія, а та -
кож її чи слен ні кон ку рен ти як в США, так і у
всьо му сві ті в пря мо му ефі рі го то ві по ка зу ва ти
мас штаб ні те рак ти. У ре зуль та ті до ся га єть ся ме -
дій на ме та те ро ри стів — "ін фор ма цій не по слан ня"
стає ві до мим ве ли кій ау ди то рії зав дя ки по пу ляр -
но му за со бу ма со вої ін фор ма ції. Звід си ви пли ває,
що стра те гія те ро риз му роз ра хо ва на не ли ше на
без по се ред ні фі зич ні нас лід ки за стос уван ня си ли,
а й на до ся гнен ня психо ло гіч но го ефек ту че рез
страх та жах, а та кож  по ши рен ня своєї ра ди каль -
ної ідео ло гії і ви сло влен ня ви мог у по лі ти ці, еко -
но мі ці, куль ту рі, ре лі гії то що. 

Та ким чи ном, ви бу до ву єть ся стра те гіч ний лан -
цю жок те ро ри стів: те ракт — вис віт лен ня те рак ту
за со ба ми ма со вої ін фор ма ції — ре ак ція сус піль -
ства — дії уря ду з врах уван ням гро мадсь кої дум ки. 

Ча сто те ро ри стич ні ор га ні за ції об ми на ють забо -
ро ну на ле галь не іс ну ван ня, ство рю ю чи офі цій ні
пар тії, які юри дич но не ма ють від но шен ня до те -
ро ри стів, але фак тич но ви сту па ють їх ні ми за кон -
ни ми пред став ни ка ми. Так, Ір лан дсь ку Рес пу блі -
кансь ку ар мію у Пів ніч ній Ір лан дії пред ста вляє
Шинн Фейн, по лі тич не кри ло ЕТА в Іс па нії в
кра ї ні Ба сків — пар тія Ба та су на. Вла ді до сить
важ ко зак ри ти ці пар тії, ос кіль ки во ни не по ру -
шу ють за ко нів, не бе руть участь у на силь ни -
цьких діях, їх ні чле ни пла тять по дат ки і від по -
від но до за ко ну ма ють пра во бра ти участь у ви бо -
рах. Як пра ви ло, такі пар тії ма ють до сить ве ли -
ке пред став ниц тво у реґіо наль них за ко но дав чих
ор га нах та кіль ка де пу та тів у за галь но на ціо наль -
них пар ла мен тах. Ле галь ни ми за со ба ми вони на -
ма га ють ся по лег ши ти жит тя те ро ри стич ним ор -
га ні за ціям у за ко но дав чо му по лі. З ін шо го бо ку,
та ким пар тіям на ба га то лег ше ве сти ін фор ма цій -
ну кам па нію, ніж гли бо ко за кон спі ро ва ним лі де -
рам чи реч ни кам те ро ри стич них ор га ні за цій,
зв'язок з яки ми усклад не ний за хо да ми без пе ки і
спро ба ми пра во о хо рон них ор га нів їх ареш ту ва ти.
Пред став ни ки ле галь них пар тій на ба га то опе ра -
тив ні ше ре а гу ють на будь-які за я ви та пла ни уря -
дів, са мі ство рю ють ін фор ма цій ні при во ди для за -
со бів ма со вої ін фор ма ції. На при клад, Джер рі
Адамс, лі дер Шин Фейн, по лі тич но го кри ла Ір -
лан дсь кої Рес пу блі кансь кої ар мії, ча стий спі вроз -
мов ник бри тансь ких мас-ме діа з при во ду про блем

Геть ман А. О. 

17



Пів ніч ної Ір лан дії. Джер рі Адамс є уча сни ком
по лі тич них кон суль та цій з бри тансь ким та міс це -
вим уря да ми і че рез них про во дить нео фі цій ні та
офі цій ні пе ре го во ри з ІРА. 

Те ро ри стич ні угру по ван ня об ра ли по діб ні схе -
ми ле гіт имі за ції за до по мо гою за со бів ма со вої ін -
фор ма ції че рез їх ви со ку ефек тив ність на сам пе -
ред у за хід них де мо кра тич них сус піль ствах. Са -
ме гро ма дя ни цих дер жав тра ди цій но по ва жа ють
сво бо ду мас-ме діа і їх нє пра во по да ва ти своє ба -
чен ня сві ту, а на ма ган ня уря дів об ме жи ти діяль -
ність за со бів ма со вої ін фор ма ції ви кли кає кри ти -
ку, на віть як що вла да має на ме ті бо роть бу з те -
ро риз мом. 

Ана лі зую чи цю про бле му, В. Ус ті нов заз на чає,
що "діям те ро ри стів ча сто сприя ють де мо кра тич -
ні га ран тії в га лу зі прав лю ди ни, перш за все
сво бо ди сло ва. Те ро ри сти, з од но го бо ку, злов жи -
ва ють га ран ті ями і пра ва ми, а з ін шо го — про во -
ку ють уря ди на об ме жен ня цих сво бод у від по -
відь на те ро ри стич ні ак ти. Тим са мим ви кли ка -
єть ся нев до во лен ня на се лен ня і збіль шу єть ся со -
ціаль на ба за, опо ра те ро ри стів. У ви гра ші зно ву
опи ня ють ся пра во по руш ни ки. До то го ж те ро ри -
сти і осо би, які їх під три му ють, ак тив но звер та -
ють ся до вну тріш ньо дер жав них і на віть між на -
род них ме ха ніз мів впли ву на дер жа ви. Ме та —
за без пе чи ти для се бе всю пов но ту мо жли вих пра -
во вих га ран тій без будь-яких кро ків у від по відь
зі сво го бо ку (хо ча б дот ри ман ня прав ні в чо му
не вин них жертв)" [2, 32].

Та кож зав дя ки за со бам ма со вої ін фор ма ції те -
ро ри сти ве дуть вій ну ідей. "Про па ган да — функ -
ція до по між на до кон крет них ак тів те ро риз му,
але во на стає ос нов ною що до сут но сті те ро риз -
му, йо го зов ніш ньо го ви ра жен ня як со ціаль но-
по лі тич но го яви ща. Але че рез опо се ред ко ва ний
зв'язок з те рак том за про ва джен ня будь-яких
об ме жень що до та кої ін фор ма ції осо бли во важ -
ке, на сам пе ред, ко ли йдеть ся про про па ган ду
те ро ри стич них ор га ні за цій ін ших дер жав, що
ста ло звич ною прак ти кою з урах уван ням гло -
баль них за со бів ко му ні ка цій", — заз на чає В. Ус -
ті нов [2, 89].

Пі сля то го, як мас-ме діа, а зго дом, мо жли во,
сус піль ство та між на род на спіль но та виз на ли те -
ро ри стич не угру по ван ня ви раз ни ком пев них про -
блем, те ро ри сти праг нуть по ка за ти се бе як бор -
ців за сво бо ду, на ціо наль не виз во лен ня і ствер д -
жу ють, що взя ти зброю їх зму си ла без ви хідь.
У ви пад ку ареш ту те ро ри стів во ни ви ма га ють
ста ви ти ся до се бе не як до кри мі наль них зло чин -
ців, а як до по лі тич них в'яз нів. 

Так ти ку діяль но сті між на род них те ро ри стів,
яку мож на наз ва ти шаб ло ном,  де мон стру ва ла
Ор га ні за ція Виз во лен ня Па ле сти ни. Бо роть ба па -
ле стин ців з Із ра ї лем на те ре нах ці єї дер жа ви та
ви мо ги те ро ри стів спер шу зай ма ли нез нач не міс -
це у сві то во му ін фор ма цій но му по то ці. Ара би

про гра ли від кри те воєн не про ти стоян ня з Із ра ї -
лем, а із ра їль тя ни пі сля трьох воєн бу ли психо -
ло гіч но го то ви ми до те ро ру з бо ку ара бів і їх
важ ко бу ло на ля ка ти те рак та ми. То ді па ле с -
тинсь кі бо йо ви ки ви не сли свої дії за ме жі Близь -
ко го Схо ду і ста ли ва жли вим чин ни ком між на -
род ної по лі ти ки. 

Ві сім те ро ри стів з ор га ні за ції "Чор ний ве ре -
сень", яка вхо ди ла в Ор га ні за цію Виз во лен ня
Па ле сти ни, під час Мюн хенсь кої олім пі а ди 5 ве -
рес ня 1972 р. о 5 ран ку увір ва ли ся в бу ді влю, де
жи ли із ра їльсь кі спорт сме ни, вби ли двох з них,
а ще дев'ятьох за хо пи ли у за руч ни ки. Те ро ри сти
ви ма га ли звіль ни ти 236 па ле стин ців з із ра їль -
ських тю рем та 5 те ро ри стів з ні мець кої в'яз ни -
ці, а та кож да ти їм мо жли вість без пе реш ко дно
ви ле ті ти в будь-яку ара бсь ку кра ї ну за ви нят ком
Лі ва ну та Йор да нії. Інак ше во ни по гро жу ва ли
стра чу ва ти кож ні дві го ди ни по за руч ни ку. Під
час пе ре да чі лі та ка те ро ри стам ні мець ка по лі ція
роз по ча ла штурм. За ги ну ли всі дев'ять за руч ни -
ків та один по лі ціянт, вод но час пра во о хо рон ці
лік ві ду ва ли п'ять із вось ми те ро ри стів, а ін ших
трьох ареш ту ва ли. "Як за хо плен ня за руч ни ків,
так і опе ра ція із їх звіль нен ня ста ли ко ло саль -
ним про ва лом. Па ле стин ці не ли ше не змо гли до -
мог ти ся ви ко нан ня сво їм ви мог — звіль нен ня те -
ро ри стів, ув'яз не них в тюр мах Із ра ї лю та ФРН,
а й, на дум ку ба гатьох огля да чів, зга нь би ли свою
спра ву в очах усьо го сві ту. Між на род на спіль но -
та од но стай но за су ди ла те ро ри стів. Страш на
розв'яз ка на ае ро дро мі, про яку по ві до ми ли те ле-
та ра діо ком па нії всьо го сві ту, від са мо го по чат ку
роз ці ню ва ла ся як ка та стро фа для бо роть би па ле -
стин ців, жах ли вий про вал і руй нів ний про ра ху -
нок з їх бо ку, який ви кли кав за галь ну ан ти па тію
за мість спів чут тя і за су джен ня за мість під трим -
ки. Але справ жній урок був до сить нео чі ку ва -
ним. Тра ге дія на Олім пійсь ких іграх до ве ла, що
на віть ті ата ки те ро ри стів, які не до ся гли за пла -
но ва них ці лей, мо жуть вва жа ти ся ус піш ни ми за
умо ви, що вся опе ра ція бу де до стат ньо дра ма тич -
ною, щоб ма ти ува гу за со бів ма со вої ін фор ма ції"
[2, 84].

Па ле стинсь ке ке рів ниц тво виз на ло та кий дос -
від ус піш ним і на да лі дот ри му ва ло ся по діб ної
так ти ки. На чаль ник роз від ки Ор га ні за ції Виз во -
лен ня Па ле сти ни за я вив: "Чор ний ве ре сень",
мож ли во, і не до міг ся звіль нен ня сво їх то ва ри -
шів, ув'яз не них в із ра їльсь ких тюр мах, як пла -
ну ва ли, але во ни здій сни ли дві ін ші ці лі опе ра -
ції: сві то ва спіль но та бу ла зму ше на звер ну ти
ува гу на па ле стинсь ку про бле му, а са мі па лес -
тин ці за я ви ли про своє іс ну ван ня між на род ній
спіль но ті, яка не ба жа ла виз на ва ти їх" [3, 86].

Па ле стинсь кі те ро ри сти змо гли при вер ну ти ува -
гу сві ту до своєї бо роть би. Мі ль йо ни гля да чів
Олім пійсь ких ігор пе ре не сли свою ува гу влас не зі
спор тив них зма гань до про блем Близь ко го Схо ду.

Роль ЗМІ в ле гіт имі за ції сві то во го те ро риз му
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У своє му офі цій но му звер нен ні, опу блі ко ва но му в
лі вансь кій га зе ті че рез тиж день пі сля ата ки, ор га -
ні за ція по ясни ла, чо му бу ла об ра на са ме Олім пі а -
да. "Роз гля даю чи от ри ма ний ре зуль тат, ми ді -
йшли вис нов ку, що ця опе ра ція є най ус піш ні шою
в те ро ри стич ній діяль но сті па ле стин ців. Бом ба у
Бі ло му до мі, мі на в Ва ти ка ні, смерть Мао Цзе ду -
на, зе мле трус у Па ри жі не від би ли ся б на стіль ки
го ло сно у сві до мо сті кож ної лю ди ни на пла не ті, як
по дія в Мюн хе ні. Олім пі а да ви кли кає ін те рес пу -
блі ки біль ше, ніж ін ша по дія. Ви бір міс ця дії
Олім пійсь ких ігор ви ключ но з точ ки зо ру про па -
ган ди вия ви ло ся на 100 від сот ків ус піш ним. Ми
ні би на кре сли ли наз ву на шої кра ї ни — Па ле сти на
— во гня ни ми бу ква ми на го рі, яку вид но з ус іх чо -
ти рьох кін ців сві ту" [13, 87].

Та ким чи ном, у дру гій по ло ви ні ХХ ст., ко ли
сві то ві за со би ма со вої ін фор ма ції зав дя ки но віт -
нім тех но ло гіям мо гли ве сти ре пор та жі у пря мо -
му ефі рі з будь-якої точ ки пла не ти, дії па ле стин -
ців нем ожли во бу ло не по мі ча ти. 

По пе ред ні два де ся ти річ чя бо роть би з із ра їль тя -
на ми па ле стинсь кі те ро ри сти бу ли по рів ня но ма -
ло ві до ми ми. Вод но час до кін ця 70-х рр. Ор га ні за -
ція Виз во лен ня Па ле сти ни ма ла фор маль ні ди пло -
ма тич ні від но си ни з біль шою кіль кі стю дер жав,
ніж Із ра їль. ОВП виз на ло 86 дер жав, то ді як Із ра -
їль — 72. Зви чай но, необхід но ро би ти по хиб ку на
ча си "хо лод ної вій ни", під трим ку па ле стин ців як
з бо ку ара бсь ких кра їн, так і з бо ку СРСР, але
мож на ствер джу ва ти, що са ме зав дя ки ак тив ній
по лі ти ці між на род но го те ро риз му Ор га ні за цію
Виз во лен ня Па ле сти ни виз на ли як пов но прав но го
пред став ни ка па ле стинсь ко го на ро ду, лі дер ОВП
Ясир Ара фат був за про ше ний ще у 70-ті рр. для
звер нен ня до Ге не раль ної Асам блеї Ор га ні за ції
Об'єд на них На цій, Ор га ні за ція Виз во лен ня Па ле -
сти ни на бу ла ста ту су осо бли во го спо сте рі га ча в
ООН. Ко ли в 90-х рр. Із ра їль роз по чав про цес
мир но го вре гу лю ван ня, то зму ше ний був ма ти
спра ву са ме з те ро ри стич ним ОВП і її лі де ром
Яси ром Ара фа том. Виз нан ня сві то вим спів то ва ри -
ством лі де ра Ор га ні за ції Виз во лен ня Па ле сти ни
Яси ра Ара фа та вия ви ло ся в на го родженні йо го
Но бе лів ською пре мі єю ми ру.

Втя гнен ня не при чет них до реґіо наль но го про ти -
стоян ня сто рін було на ко ристь па ле стин цям. Те -
пер во ни за я ви ли про на мір зав да ва ти шко ди
будь-яким дер жа вам, на віть як що во ни не ма ють
без по се редньо го від но шен ня до близь кос хід но го
кон флік ту. У ви кра де но му па ле стин ця ми лі та ку
мо гли бу ти гро ма дя ни будь-якої кра ї ни сві ту.
В та ко му ра зі до із ра їльсь ко-па ле стинсь ко го кон -

флік ту втя гу ва ла ся і дер жа ва, гро ма дя нин якої
опи нив ся у за руч ни ках. Фак тич но йдеть ся про
ого ло шен ня ОВП сві то вої вій ни. 

Дос від па ле стин ців з різ ним мас шта бом взя ли
на оз бро єн ня й ін ші те ро ри стич ні ор га ні за ції —
не ли ше як у ви пад ку з па ле стин ця ми, які бо -
рють ся за не зал еж ність. 

"Як що те ро ризм як фор ма не ре гу ляр ної вій -
ни яв ляє со бою "про дов жен ня по лі ти ки ін ши -
ми за со ба ми", то чи їм по лі тич ним ін те ре сам
фак тич но слу жать те ро ри стич ні ак ти?" — за пи -
тує Мі хель Лі біг [4].

От же, ти по вий шлях те ро ри стич ної ор га ні за ції
або гру пи мо же ма ти та кий ви гляд. Спер шу від -
бу ваєть ся ско єн ня мас штаб но го те рак ту, про яви
яко го ста ють ці ка ви ми сві то вим мас-ме діа. Зав -
дя ки за со бам ма со вої ін фор ма ції те ро ри стич не
угру по ван ня стає ві до мим сві тові, пе ре дає свою
ідео ло гію та ви мо ги. Ор га ні за ція по вин на від би -
ти спро би її лік ві да ції і ма ти від по від не ідео ло -
гіч не підґрун тя. Да лі те ро ри сти ста ють ви раз ни -
ком пев ної по лі тич ної, ре лі гій ної чи куль тур ної
гру пи та ма ють бу ти виз на ні сві то вою спіль но -
тою як єди ний пред став ник ці єї гру пи. У та ко му
ра зі те ро ри стич ні ор га ні за ції з нез нач но го чин -
ни ка між на род ної по лі ти ки мо жуть пе ре тво ри ти -
ся на її суб'єкт і на ви що му по лі тич но му рів ні
розв'язу ва ти по ста вле ні пе ред со бою зав дан ня.

На ос но ві про ве де но го ана лі зу мож на зро би ти
вис но вок, що мас-ме діа ста ли од ні єю з най ва ж -
ли ві ших ла нок у стра те гіч но му лан цюж ку те ро -
ри стів, їм від ве де но роль ін фор му ван ня,
формування гро мадсь кої дум ки, впли ву на дер -
жав ні ор га ни і в кін це во му ре зуль та ті ле гіт имі -
за ції та ким чи ном те ро ри стич них ор га ні за цій.

Вод но час, ос кіль ки те ро ризм не ви ни кає на пус -
то му міс ці, а має пев не підґрун тя, як-от: ви ни к -
нен ня су пе реч но стей на ос но ві ре лі гій них, май -
но вих, те ри то рі аль них пре тен зій, то за умов гло -
баль но го сус піль ства ЗМІ роз кри ва ють сут ність
те ро риз му, по ясню ють йо го спо ну каль ні при чи -
ни, а от же, втя гу ють сві то ву спіль но ту в
вирішення про блем, що ви ни кли в про це сі ро з -
вит ку сус піль ства. 
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Те мою стат ті є дос лі джен ня ук ра їнсь ко мов них
ре кла мних тек стів, зо кре ма їх зов ніш ньої фор -
ми, тоб то ху дож ньої ча сти ни. Ми не тор ка ти ме -
мо ся мар ке тин го во го змі сту ре кла мних по ві до м -
лень, ос кіль ки кри те рії мар ке тин го вої цін но сті й
ху дож но сті хоч і пов'яза ні між со бою, але на ле -
жать до різ них ка те го рій оцін ки ре кла мно го
тексту [2]. Знач на ува га при ді ляєть ся мов но му
ас пек ту на пи сан ня ре кла мно го тек сту, бо цей
текст (як і по ві до млен ня ЗМІ, кни ги, ус не мо в -
лен ня) на ле жить до мов но го се ре до ви ща і під ко -
ряєть ся йо го за ко нам. Зви чай но, слід на го ло си ти
на осо бли во стях ре кла мно го по ві до млен ня,
пов'яза них із йо го спе ци фі кою.

Но виз на те ми по ля гає в то му, що ни ні ма ло хто
вда єть ся до ана лі зу мо ви і її мо жли во стей са ме з
точ ки зо ру ре кла ми. Біль ше іс нує дос лі джень,
прис вя че них мо ві у пре сі, на те ле ба чен ні, а та -
кож за галь ним за ко нам ма со вої ко му ні ка ції та
тео рії ін фор ма ції. І хо ча пре са і те ле ба чен ня —
пе ре важ но ко мер цій ні про ек ти, ми звер та ємо ся
до су то ко мер цій ної га лу зі — ре кла ми. Са ме у
ній, на на шу дум ку, най чіт кі ше від би ва ють ся та -
кі про бле ми, як від сут ність на су ча сно му  ета пі
роз ви ну тої про сто на род ної мо ви, пе ре мо га ко -
мер цій но го ін те ре су над пра ви ла ми мо ви та де -
 які ін ші, не менш ці ка ві.

Са ме че рез спектр про блем, по ру ше них у стат ті
(а швид ше — ще раз про ли ває на них світ ло і ще
раз до во дить їх на яв ність у різ них ви дах тек сту,
се ред них і в ре кла мно му), во на на бу ває ак ту аль -
но сті. Ак ту аль не це дос лі джен ня ще й тим, що не
тіль ки чіт ко окре слює здо бут ки і про га ли ни у
сфе рі на пи сан ня су ча сних ук ра їнсь ко мов них ре -
кла мних тек стів, а й про по нує пев ні шля хи по ліп -
шен ня си туа ції і вирішен ня на яв них про блем.

Ме та дос лі джен ня вклю чає кіль ка пунк тів:
а) звер ну ти осо бли ву ува гу на не при пу сти мість
будь-яких по ми лок у сло га ні сти ці; б) роз кри ти на -
ше ба чен ня ро лі ре дак то ра у про це сі під го тов ки
ре кла мно го тек сту; в) за про по ну ва ти де я кі шля хи
вирішен ня про блем, пов'яза них із не про фе сій ні -
стю при тво рен ні ре кла мних тек стів.

У під го тов ці стат ті ми спи ра ли ся на тео ре тич -
ні роз роб ки у га лу зі фі ло ло гії, пси хо лін гві сти ки,

ре кла ми, пі а ру, сприй ман ня тек сту. Під час ро -
бо ти ста ли в при го ді кни ги Д. Огіл ві, І. Мо ро зо -
вої, Е. Бер на, О. По но ма ре ва, Б. Ан то нен ка-Да -
ви до ви ча, О. Зер нець кої. Най но ві ші дос лі джен ня
з пи тань ре кла ми і сприй ман ня — це пра ці І. Мо -
ро зо вої, А. За вельсь ко го, Д. За вельсь кої, С. Пла -
то но ва, О. Ре пі ної.

По чи наю чи без по се ред ній ви клад ма те рі а лу,
обґрун тує мо, чо му са ме ця те ма ста ла пред ме том
дос лі джен ня. Ос нов ним ру ші єм ви сту пи ло не
стіль ки за сил ля не пра виль них мов них форм і
зво ро тів, ча сто ви ко ри сто ву ва них у ре кла мі,
скіль ки їх ве ли ка не без пе ка. Адже мо ва ре кла ми
за пам'ято ву єть ся знач но кра ще, ніж ба га то ін -
ших ви дів мо ви [1; 8; 9]. Осо бли вість її по ля гає
в то му, що во на ап ріо рі зму ше на ви кли ка ти у ре -
ци пі єн та пі дви ще ну ува гу і ви со кий від со ток за -
пам'ято ву ван ня. Як що ре кла мний текст не ви ко -
нує функ ції за пам'ято ву ван ня, от же, це без дар на
ре кла ма, нез дат на не те що впли ну ти на ку пі влю
ре кла мо ва но го про дук ту, а й нес про мож на про -
йти пер ший по ріг у сві до мо сті ре ци пі єн та [2]. Та -
кі ма те рі а ли нас май же не ці кав лять, ос кіль ки,
по га но за пам'ято вую чись, не мо жуть ста но ви ти
сер йоз ної не без пе ки. Від ки не мо всі без дар ні ре к -
ла мні тек сти, яких спо жи вач май же не по мі чає,
і от ри ма ємо без ліч фраз і ви сло вів, що міц но врі -
за ють ся в пам'ять ре ци пі єн та. Са ме во ни, як що
в них про ни кне по мил ка, мо жуть спра ви ти на
мо ву най більш руй нів ний вплив.

Вар то заз на чи ти, що з осо бли во стя ми по ши рен -
ня і пе ре бу ван ня ре кла мних тек стів у ін фор ма -
цій но му по лі пов'яза ні пев ні їх ва ди і пе ре ва ги.
Ва ди по ля га ють у то му, що кож на по мил ка
надов го за пам'ято ву єть ся і стає клі ше; як що ре -
к лам ний текст під пи са ний, тоб то ко жен мо же
по ба чи ти ім'я ко пі рай те ра чи агент ство, де ство -
ри ли та кий "ше девр", то нав ряд чи це ста не доб -
рою ре ко мен да цією для РА; мас штаб ні ре кла мні
кам па нії роз ра хо ва ні на як най шир шу ау ди то -
рію, то му, зви чай но, по ба чи ти по мил ку мо же ве -
ли ка кіль кість лю дей. Пе ре ва га ж, як це ча сто
бу ває, кри єть ся у са мих ва дах. Як що пра виль но
пі дій ти до спра ви, то за до по мо гою ре кла ми
мож на ви ро би ти у ре ци пі єн тів пра виль ні мов ні
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фор ми. Біль ше то го, мов ні осо бли во сті мож на і
тре ба ви ко ри сто ву ва ти для ре кла мних тек стів,
ос кіль ки са ме мо ва на гли бин но му рів ні мо же
ду же по туж но впли ва ти на лю ди ну [1; 2; 4]. За
до по мо гою слів, сло вос по лу чень, на віть зву ків
мож на ви кли ка ти пев не ста влен ня до си туа ції,
до мов ця, а от же, і до то ва ру. На жаль, сьо год ні
ук ра їнсь кі кре а то ри ду же ма ло при ді ля ють ува -
ги цьо му ас пек ту спра ви.

У світ лі ве ли ких мо жли во стей ви ко ри стан ня
рід ної мо ви для ре кла ми ча сто не ук ра їнсь ко го
про дук ту де що усклад ню єть ся, про те ста ють
більш твор чи ми зав дан ня кре а то ра, ре дак то ра,
фі ло ло га. На при клад, як зму си ти ре ци пі єн та
кра ще за пам'ята ти ім'я іно зем но го брен да чи
тор го вої мар ки? Для цьо го у ре кла мі роз ро бле но
пев ні при йо ми, се ред яких — ри ма, спів звуч -
ність, ритм. Про те, щоб ці ме то ди ви ко ри ста ти,
тре ба доб ре, навіть, дос ко на ло зна ти мо ву. Кре -
а тор по ви нен пи са ти сло га ни не так, аби во ни
бу ли схо жі на ре кла му, а так, щоб во ни ви да ва -
ли ся зви чай ною мо вою [1]. То ді не тіль ки по ліп -
шить ся сприй ман ня ре кла мно го по ві до млен ня, а
й якіс но пі дви щить ся рі вень ре кла ми. Про бле ма
ча сто ви ни кає там, де її най мен ше чекають, при -
чо му на кін це во му ета пі ви роб ниц тва ре кла мно -
го тек сту. Во на по ля гає в то му, що ни ні не має
роз ви не ної си сте ми на род ної мо ви її за мі нив
сур жик. Ду же при кре яви ще як та ке, а ко ли по -
ду ма ти, з чим сти ка єть ся ко пі рай тер (пе ре важ но
ро сійсь ко мов ний), на ма гаю чись на да ти своє му
тек сто ві жи во сті й на род но сті, то по стає сум на
кар ти на. Ми нео дно ра зо во сти ка ли ся з ви пад ка -
ми, ко ли бли ску ча ре кла мна ідея, сфор му льо ва -
на за дов гі тиж ні ро бо ти ро сійсь кою мо вою, від -
ки да лась або са мим агент ством, або зам ов ни ком
тіль ки то му, що ма ла нев да лий пе ре клад. При
цьо му не мож на ствер джу ва ти, що во на спра вді
бу ла по га но пе ре кла де на — ча сто тра пляєть ся,
що клі єнт, погано знаючи ук ра їнсь ку мо ву, від -
ки дає сло ган як чу жий для слу ху і не на ту раль -
ний ("Так ніх то не го во рить", — до во дить ся чу ти
в та ко му ви пад ку). Цей факт ще раз свід чить
про те, що будь-яка лі те ра тур на мо ва не спро -
мож на ста ти мо вою на ро ду чи за мі ни ти її. Про -
б ле ма і зав дан ня по ля га ють у то му, що про сто -
на род ну мо ву теж тре ба ви ро бля ти, і ча сти ну
цьо го зав дан ня по кла да ють на кре а то рів. Во ни,
як над чут ли ві при лади, ма ють від сте жу ва ти у
на род ній мо ві най ко ло рит ні ші, най со ко ви ті ші,
най більш єм ні зво ро ти, за пу скаю чи їх у ре кла м -
ні тек сти.

Для цьо го на до по мо гу кре а то рам ма ють при -
йти ре дак то ри, усу ваю чи яв ні ля псу си і сти лі с -
тич но ви пра вляю чи текст/фра зу, а в гло баль но -
му мас шта бі — фі ло ло ги-нау ков ці, на при клад,
фор мую чи слов ни ки як кла сич них, так і су ча с -
них фра зео ло гіз мів і ста лих зво ро тів, слов ни ки
си но ні мів, ан то ні мів, рим.

Ось тут яс кра во вия вля ють ся про бле ми, які
стоять на ме жі фі ло ло гії й тех но ло гії ре кла мно -
го ви роб ниц тва. На при клад, не ба жан ня ре кла м -
них аген цій утри му ва ти у шта ті ре дак то ра або
не ба жан ня прац юва ти з ним за най мом ве де до
то го, що в тек сті ре кла ми в 28 сло вах мо же бу ти
11 по ми лок різ но го ка лі бру, ва жли во сті й по міт -
но сті для нес пе ціа лі ста. Ба га то ре кла мі стів вва -
жає, що їх ній штат до стат ньо гра мот ний, аби не
до пу ска ти хо ча б ор фо гра фіч них і гра ма тич них
по ми лок. На жаль, це не так. Ми зму ше ні сти ка -
ти ся з таки ми "про сти ми" по мил ка ми у кож ній
п'ятій ре кла мі. І це при то му, що ре кла мні
агент ства да ле ко не бід ні й мо жуть со бі до зво ли -
ти утри му ва ти спе ціа лі стів ви со ко го рів ня. Ще
од на про бле ма, яка від би ваєть ся вже не на імі -
джі агент ства, а на ККД йо го пра ці — рів нях про -
да жів про дук ції клі єн та, по ля гає у то му, що не -
знан ня рід ної мо ви на гли бо ко му, про фе сій но му
рів ні не до зво ляє кре а то рам ви ко ри ста ти весь по -
тен ціа л сво їх твор чих мо жли во стей. А це ве де до
то го, що сло га ни ча сто втра ча ють свою ді є вість,
так і не на був ши її повністю. Зви чай но, не мож -
на ствер джу ва ти, що во ни зов сім не ви ко ну ють
сво їх мар ке тин го вих зав дань, але ж в да но му ви -
пад ку йдеть ся про ху дож ність ре кла мно го тек сту
як про за по ру ку кра що го сприй ман ня і за -
пам'ято ву ван ня. Нав ряд чи хто зра дів би, як би
діз нав ся, що йо го сло ган спо жи ва чі пам'ята ють
тіль ки че рез не до лу гість, а фі ло ло ги і пред став -
ни ки спо рід не них дис ци плін що ра зу з ньо го кеп -
ку ють, вар то мо ві зай ти про ре кла му.

Бу ває, що в ре кла мних тек стах ро блять ся сві -
до мі по мил ки. З чим пов'яза ний цей факт? Як
ствер джу ють ре кла мі сти, із тим, що сві до мість
ау ди то рії не го то ва до сприй ман ня пев них фраз
ук ра їнсь кою, на то мість ре ак ція ре ци пі єн та на
цю са му фра зу ро сійсь кою мо вою ціл ком за без пе -
че на. Ми са мі зіткну ли ся з та ким ви пад ком май -
же рік то му, ко ли три ва ла ре кла мна кам па нія
од но го брен да — го ріл ки "з клюк вою" (з етич них
і ко мер цій них мір ку вань не мо же мо наз ва ти ні
іме ні брен да, ні наз ви РА). Знаю чи, що ре кла -
мою цьо го про дук ту зай ма єть ся ви со ко рей тин го -
ве агент ство, од не з най ба гат ших в Ук ра ї ні, з ве -
ли ким кре а тив ним по тен ціа лом, ми звер ну ли ся
до йо го пра ців ни ків із за пи тан ням про те, як
мог ли во ни при пу сти ти ся та кої сер йоз ної по мил -
ки. На що от ри ма ли від по відь: ко пі рай те ри зна -
ють, що це по мил ка, про те впев не ні: на сло во
"жу ра вли на" ніх то з по куп ців не зре а гує, а
оскіль ки са ме в ньо му ви ра жа лась УТП, то сло во
ви рі ши ли збе рег ти, по жер тву вав ши пра виль -
ністю мо ви. Що мож на ска за ти про та ку за я ву?
Ду ма ємо, що ви хов ний і гно се оло гіч ний ас пек ти
су ча сної ук ра їнсь ко мов ної ре кла ми — пи тан ня,
які по тре бу ють ана лі зу і по даль ших дос лі джень. 

Нез ва жаю чи на труд но щі різ но го ха рак те ру і
рів ня склад но сті, остан нім ча сом окре сли ли ся
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по зи тив ні тен ден ції в ук ра їнсь ко мов ній ре кла мі:
влуч не ви ко ри стан ня фра зео ло гіз мів, алі те ра ції,
омо фо нії та ок си мо ро на. На при клад, сло ган "Де -
шев ше за гри би", по-пер ше, є по пу ляр ним фра -
зео ло гіз мом на поз на чен ня справ жньої де ше виз -
ни, а по-дру ге, кре а тор зу мів по ба чи ти в ньо му
омо фо нію: "за гри би" — "за гре би". Та ким чи ном
кре а тор вті лив у од ній ко рот кій фра зі (два сло -
ва!) кіль ка ва жли вих по ві до млень: УТП — де ше -
вість одя гу; ідею кам па нії — про во дить ся ак ція
("за грі ба ють" тіль ки то ді, ко ли по тяг, як то ка -
жуть, от-от ру шить); крім то го, ав тор по дав до -
дат ко ву про по зи цію — ку пи ти як най біль ше ре чей
за низь кою ці ною ("за грі ба ють" ще й то ді, ко ли
бе руть ба га то всьо го за раз). Ми схиль ні вва жа -
ти, що це по ки що най більш вда лий за остан ній
час при клад ви ко ри стан ня ху дож ньо го при йо му
в ре кла мі, до ступ ної ши ро ко му за га ло ві (не бе ре -
мо до ува ги кон курс ні про ек ти мо ло дих кре а то -
рів — во ни, як пра ви ло, до сить вда лі, але ве ли кі
ма си лю дей не в змо зі оз най оми ти ся з ни ми). Ще
один без сум нів но вда лий сло ган по бу до ва но на
грі слів, а точ ні ше — на го ло сів. Це сло ган ві до мо -
го брен да сла бо ал ко голь них на по їв, який зву -
чить, як "Ви бу хай!". З од но го бо ку, тут ціл ком
по міт ні ри си імі дже вої ре кла ми — кре а тор про по -
нує спо жи ва че ві втра ти ти го ло ву, за був ши на ча -
си ну про обе реж ність, і вия ви ти свої при хо ва ні
мо жли во сті, офор мив ши цю про по зи цію у сло ві
"ви бух ну ти". Про те вар то пе ре не сти на го лос на
пер ший склад — і ми от ри ма ємо чіт ке і нед во -
знач не мо ло діж не слів це на поз на чен ня про це су
спо жи ван ня ал ко голь них на по їв. При чо му в зро -
зу мі ло сті цьо го сло ва всім і кож но му сум ні ва -
тися не до во дить ся. Так ав тор зу мів про зо ро на -
тяк ну ти на на леж ність то ва ру до кон крет ної то -
вар ної ка те го рії, що ва жли во з мар ке тин го вої
точ ки зо ру. Крім то го, він втяг нув спо жи ва ча у
гру сми слів, і той спо жи вач, кот рий роз га дав се -
крет ці єї гри, з при єм ні стю від зна чає мо жли во -
сті сво го ін те лек ту. Ін ше пи тан ня — нас кіль ки
пра во мір но ви ко ри сто ву ва ти та кі сло ва для ре к -
ла ми, але во но вже ле жить у пло щи ні ре кла мної
ети ки; на ше ж зав дан ня — по ка за ти, що укра -
їнсь ка мо ва здат на прац юва ти на будь-яко му рів -
ні ре кла мної твор чо сті.

Спо со бів гри зі сло вом і мо вою в ар се на лі кре а -
 то ра є ба га то. Іс нує кіль ка ви мі рів тек сту як сло -
вес но го тво ру — звук, сло во і ре чен ня [2]. На рів -
ні зву ків мож на ви ко ри ста ти при хо ва ний смисл
ба гатьох із них, від по від ні на строю тек сту зву ко -
ві по єд нан ня, спів звуч но сті-пов то ри. На рів ні

сло ва у при го ді ста не сло во твор чість (за по зи чен -
ня іно зем них лек сем). На рів ні фра зи — ритм, ри -
ма, сти лі стич на спів звуч ність слів-ком по нен тів,
ка лам бур, сло ва-вклад ки, фра зео ло гіз ми. Який
про стір да ють ці спо со би для по даль шо го тво рен -
ня ре кла мних тек стів? Як по ка зує прак ти ка, ви -
ко ри стан ня та ких при йо мів у різ них ви дах ре -
кла мних тек стів прак тич но необ ме же не. З ча сом
зрос тає про фе сі она лізм кре а то рів, во ни по чи на -
ють ро би ти став ку на на ціо наль но го спо жи ва ча і
гра ють на на ціо наль них тра ди ціях. А го лов не —
ре кла мі сти зро зу мі ли, що гра ти тре ба не на тра -
ди цій них і де що наб рид лих ус ім руш ни ках-ка -
ли ні-ма ли ні, а ро би ти став ку на більш гли бо кі (а
от же, і більш ді йо ві) рів ні сприй нят тя — мов ний
на ціо наль ний код. Са ме він зда тен про ни кну ти у
сві до мість спо жи ва ча і під штов хну ти йо го до
здій снен ня ак ту ку пів лі.

З цьо го мож на зро би ти вис но вок: на су ча сно му
ета пі ро звит ку ре кла мно го рин ку Ук ра ї ни він
міг би за прац юва ти знач но ефек тив ні ше, як би
фі ло ло ги-нау ков ці, ре дак то ри і кре а то ри об'єд на -
ли свої зу сил ля. Пер ші змо гли б при не сти мо ві
не а би я ку ко ристь, дос лі джую чи за ко ни фор му -
ван ня су ча сної роз мов ної мо ви, дру гі — бо ро ти ся
за її чи сто ту, а тре ті — ус піш ні ше ви ко ну ва ти
замо влен ня сво їх клі єн тів.
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Про бле ма ма ні пу лю ван ня сві до мі стю ма со во го
спо жи ва ча ін фор ма ції роз гля да єть ся не впер ше
[2; 4; 8;  9; 10; 11; 20; 21; 23 та ін.] і, на наш по -
гляд, по тре бує пев них по яснень у пла ні тер мі но -
ло гії та де фі ні цій. Згі дно зі слов ни ком  тер мін
"ма ні пу ля ція" в ос нов но му своє му зна чен ні тлу -
ма чить ся як "рух рук, пов'яза ний з ви ко нан ням
пев но го зав дан ня, на при клад, під час упра влін ня
пев ним при стро єм" [22, 300]. По хід ним зна чен -
ням тер мі на слід вва жа ти та ке по яснен ня: "де -
мон стру ван ня фо ку сів, що ба зу єть ся в ос нов но му
на сприт но сті рук, умін ні від во лік ти ува гу гля -
да чів від то го, що по вин но бу ти при хо ва ним від
них"[22, 300]. Не пря ме зна чен ня — "ма хі на ція,
шах рай ство" [22, 300]. У стат ті ви ко ри сто ву єть -
ся тер мін "ма ні пу ля ція" на сам пе ред у не пря мо -
му йо го зна чен ні. Та кож зро бле но спро бу від сте -
жи ти й опи са ти про це си "не по міт но го" пе ре хо ду
не пря мо го зна чен ня тер мі на в ос нов не. Та кий
"пе ре хід" іно ді сут тє во змі нює ба чен ня та тлу ма -
чен ня тих про це сів, що опи су ють си туа цію в ЗМІ
пі сля "По ма ран че вої ре во лю ції" в Ук ра ї ні. Тер -
мін "ін стру мент ма ні пу ля ції ЗМІ" за про по но ва -
ний у нау ко вий обіг ра ні ше [23] і є склад ни ком
за галь но го по нят тя "Мо дель фор му ван ня імі джу
по лі ти ків у ЗМІ" [23]. 

Про бле ма функ ціо ну ван ня в ін фор ма цій но му
про сто рі се ман тич них "но жиць" як ін стру мен ту
ма ні пу ля ції за со бів ма со вої ін фор ма ції (ЗМІ) по -
ля гає у та ко му.

За шість мі ся ців (сі чень-сер пень 2005 р.) пі -
сля "По ма ран че вої ре во лю ції" в Ук ра ї ні в ін -
фор ма цій ний про стір різ ни ми ЗМІ (га зе ти, жур -
на ли, ін тер нет-ви дан ня, те ле ві зій ні ві стів ні
про гра ми) про по ну єть ся ве ли ка кіль кість по ві -
до млень про ареш ти, при тя гнен ня до кри мі -
наль ної від по ві даль но сті пред став ни ків "ста рої"
(куч мів ської)  вла ди. Се ред та ких у ми ну ло му
про вла дних і зам ож них по лі ти ків та під при єм -
ців ві до мі у краї   ні фі гу ран ти: Л. Куч ма, В. Яну -
ко вич, В. Мед вед чук, І. Ба кай, Н. Шу фрич, Б.
Ко лес ник, І. Рі зак, М. Швець, Р. Ах ме тов, М.
За су ха та ін. 

В ін фор ма цій но му про сто рі, з од но го бо ку, "но -
ва" вла да по ру ши ла чи ма ло кар них справ про ти
ко руп ціо не рів куч мів сьо го ре жи му і наз ва ла низ -
ку гуч них роз слі ду вань "бо роть бою з ко руп -
цією". З ін шо го бо ку, пред став ни ки "ста рої" вла -
ди, по тер паю чи від "при скі пли во сті" "си ло вих"
струк тур "но вої" вла ди і гур тую чись нав ко ло
двох по лі тич них сил, а са ме: СДПУ(о) і Пар тії
ре гіо нів, наз ва ли та кий про цес "по лі тич ни ми пе -
ре слі ду ван ня ми". Один і той же про цес гуч них
кар них справ в Ук ра ї ні на зи ваєть ся пред став ни -
ка ми двох ос нов них опо зи цій них од на до од ні єї
по лі тич них сил по-різ но му. Се ман ти ка тер мі на
"бо роть ба з ко руп ці єю" та "по лі тич ні пе ре слі ду -
ван ня" різ на. Про цес один. У ре зуль та ті в мас-
ме дій но му про сто рі Ук ра ї ни утво рю ють ся се ман -
тич ні "но жи ці" чи сми сло ві роз біж но сті. 

Спо жи вач ма со вої ін фор ма ції, яким є ко жен
ук ра ї нець, уво дить ся в ома ну, не знаю чи по дро -
биць. Та ким чи ном, від бу ваєть ся ма ні пу ля ція
ува гою та зна чен ня ми. Та ка ма ні пу ля ція має три
про ти леж них век то ри.

Пер ший век тор: мож на пе ред ба чи ти, що дві
ос нов ні у цій си туа ції по лі тич ні си ли Ук ра ї ни
нав мис но від во лі ка ють ува гу спо жи ва ча ін фор -
ма ції від більш ак ту аль них про блем ре фор ма ції
сус піль ства: ви рі шен ня про блем со ціаль но го за -
без пе чен ня, на ла го джен ня про блем з по ста чан -
ням га зу, з не до стат ньою кіль кі стю цу кру на
рин ку то що. Ін ши ми сло ва ми, опо зи цій ні си ли:
з од но го бо ку, СДПУ(о), Пар тія ре гіо нів, з ін шо -
го — блок "На ша Ук ра ї на", БЮТ, На род на пар тія
— ма ні пу лю ють сус піль ством.

Дру гий век тор: усі ЗМІ, здоб ув ши жа да ну
"сво бо ду сло ва", по да ють ін фор ма цію про гуч ні
кар ні спра ви са ме та ким чи ном, аби в сус піль стві
скла ло ся вра жен ня про пов ний без лад та ха ос в
Ук ра ї ні. Це та кож ма ні пу ля ція сві до мі стю ма со -
во го спо жи ва ча ін фор ма ції.

Тре тій век тор: пев ні ЗМІ ще за ли ша ють ся під
впли вом по лі тич них орі єн та цій во ло да рів кон -
троль но го па ке ту їх ак цій і са ме то му зму ше ні
по да ва ти ін фор ма цію, "ози раю чись" на "гос по да -
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рів". Унас лі док та ко го упе ре дже но го й од но бо ко -
го вис віт лен ня по дій один і той же про цес на зи -
ваєть ся різ ни ми сло ва ми. Та кий про цес Г. По -
чеп цов [18] на зи ває "на клею ван ням яр ли ків".
Але, нез ва жаю чи на наз ви і тер мі ни, яки ми ви -
зїна че но зга да ний про цес, у на яв но сті той са мий
ма ні пу ля тив ний ас пект та ких дій ЗМІ.

Про те слід зау ва жи ти, що іс нує ще й про бле ма
під хо дів в ана лі зі про це сів та за со бів ма ні пу лю -
ван ня в ін фор ма цій но му про сто рі сві до мі стю ма -
со во го спо жи ва ча. Так, мож на роз гля да ти ви світ -
лен ня у ЗМІ гуч них кар них справ як про цес ма ні -
пу ля ції са ми ми за со ба ми ма со вої ін фор ма ції, але
мож на роз гля да ти та ке вис віт лен ня як про цес ма -
ні пу лю ван ня, ор га ні зо ва ний ти ми ж ЗМІ. 

Ре зуль та том та кої ма ні пу ля ції є по даль ше роз -
ме жу ван ня та не га тив на ди фе рен ці ація
південного та за хід но-пініч но го ре гіо нів Ук ра ї ни
за "кольо ро вою" оз на кою. У будь-яко му ра зі ма -
ні пу лю ван ня ЗМІ (або з бо ку ЗМІ) ве де до не га -
тив них нас лід ків у сус піль стві.

Врахо вую чи ви ще ска за не, ми сфор му лю ва ли
об'єкт, пред мет та гі по те зу сво го дос лі джен ня. 

Об'єкт дос лі джен ня: ефект се ман тич них "но -
жиць" в ін фор ма цій них тек стах ЗМІ Ук ра ї ни.

Пред ме том дос лі джен ня є пси хо лін гві стич ні
осо бли во сті ек сплі ка ції ефек ту се ман тич них "но -
жиць" в ін фор ма цій них ма те рі ал ах ЗМІ Ук ра ї ни. 

Гі по те за: ефект се ман тич них "но жиць" в ін -
фор ма цій них ма те рі ал ах ЗМІ Ук ра ї ни ек сплі ку -
єть ся зав дя ки пси хо лін гві стич ним осо бли во стям,
зо кре ма та ким: 1) збіль ше на ча стот ність вжи ван -
ня лек си ки на кшталт: "ко руп ція", "бо роть ба",
"по лі тич ні пе ре слі ду ван ня", "арешт", "об шук",
"ха бар ниц тво", "здир ниц тво", "ін кри мі ну єть ся",
"вбив ство", "ре зо нанс", "Куч ма", "Мед вед чук",
"Рі зак", "Яну ко вич", "Ко лес ник", "Ба кай",
"Ахме тов"; 2) збіль ше на ча стот ність вжи ван ня
ре чень, в яких кри ти ку єть ся "ста ра" вла да; 3)
пе ре біль ше на кіль кість ужи ван ня ре чень, в яких
"но ва" вла да по да єть ся з по зи тив но го бо ку.

Ме то ди дос лі джен ня: 
— гі по те ти ко-де дук тив ний ме тод;
— по рів няль ний ме тод;
— кон тент-ана ліз;
— кіль кіс ний та якіс ний ана ліз;
— ди стри бу тив ний ана ліз (див. "Вис нов ки" на -

при кін ці стат ті).
Ме то ди кою дос лі джен ня об ра но та кі про це ду ри:
1) де таль не виз на чен ня тер мі нів "по лі тич не пе -

ре слі ду ван ня" і "бо роть ба з ко руп ці єю" в Ук ра ї -
ні пі сля "По ма ран че вої ре во лю ції" (сі чень—сер -
пень 2005); 

2) ана ліз ЗМІ (тиж не ві га зе ти "Дзер ка ло тиж -
ня", "Пер со нал плюс", жур нал "Кор рес пон дент")
та від бір з них сти муль них ма те рі а лів (тек стів),
що ін фор мууть про бо роть бу з ко руп ці єю, про по -
лі тич ні пе ре слі ду ван ня в Ук ра ї ні у заз на че ний
пе ріод;

3) від бір ін фор ма цій них ма те рі а лів (тек стів) за
таки ми жан ра ми: ін фор ма цій не по ві до млен ня
(за міт ка без ав то ра), ана лі тич на стат тя, на рис,
ін терв'ю;  

4) за до по мо гою кон тент-ана лі зу по шук у сти -
муль них ма те рі ал ах (тек стах) кон крет них пси хо -
лін гві стич них оди ниць, які мар ке ру ють ефект
се ман тич них "но жиць" у ЗМІ на тлі по да ван ня
ін фор ма ції про бо роть бу з ко руп ці єю та про по лі -
тич ні пе ре слі ду ван ня в Ук ра ї ні пі сля "По ма ран -
че вої ре во лю ції";

5) клас ифі ка ція знай де них пси хо лін гві стич них
оди ниць, які мар ке ру ють ефект се ман тич них
"но жиць" у ЗМІ в кон тек сті бо роть би з ко руп ці єю
та по лі тич них пе ре слі ду вань в Ук ра ї ні;

6) фор му лю ван ня вис нов ків що до ор га ні зо ва но -
го та про ве де но го дос лі джен ня.

Кри те рії від бо ру сти муль них ма те рі а лів:
1) сти муль ни ми мо жуть бу ти ма те рі а ли (тек -

сти), вмі ще ні  у що ден них та що тиж не вих га зе -
тах, жур на лах, те ле пе ре да чах;

2) зга да ні у п. 1 сти муль ні ма те рі а ли (тек сти)
по вин ні бу ти да то ва ні січ нем—сер пнем 2005 р.;

3) пред ме том ана лі зу по вин ні ви сту па ти тек сти
(у га зе тах, жур на лах) чи тек сти ус них по ві до м -
лень ве ду чих ін фор ма цій них те ле про грам (но ви -
ни);

4) кіль кість ін фор ма цій них ма те рі а лів (тек стів)
по вин на бу ти не мен ше 10;

5) об сяг од но го ана лі зо ва но го ін фор ма цій но го
ма те рі а лу по ви нен до рів ню ва ти не менш як 100
слів (у дру ко ва них ЗМІ) чи об ме жу ва ти ся рам ка -
ми ус но го ко мен та рію од но го сю же ту (у те ле ві -
зій них ЗМІ та у ра діо по ві до млен нях);

6) мо вою ін фор му ван ня мо же бу ти ук ра їнсь ка
або ро сійсь ка. 

Для ана лі зу об ра но та кі ін фор ма цій ні ма те рі а -
ли [1; 3; 5; 7; 13—17; 19; 24]. 

Ре зуль та ти та пер вин на ін тер пре та ція ана лі зу
за фік со ва ні у та бли ці та ді а гра мі.

Ін тер пре та ція одер жа них да них.
За ре зуль та та ми, від бит ими у та бли ці, бу ло

скла де но ді а гра му (див. до да ток), що де мон струє
спів від но шен ня по каз ни ків ча стот но сті ви ко ри -
стан ня пси хо лін гві стич них мар ке рів ефек ту се -
ман тич них "но жиць" у ЗМІ (да лі ско ро че но —
ЕСН у ЗМІ). 

У ді а гра мі по да но не тіль ки кіль кість ча стот но -
сті вжи ван ня пси хо лін гві стич них мар ке рів за 20
кри те рія ми, а й вка за но на ді апа зон нор ми.
Остан ній роз рахо ву вав ся за фор му ла ми 1 і 2.

Фор му ла 1 дає уяв лен ня про те, як роз рахо ву -
вав ся се ред ній по каз ник сту пе ня ек сплі ка ції
пси хо лін гві стич них мар ке рів ЕСН у ЗМІ.

(c1 c2 c3 … cn)
Q =  ---------------------      (1) 

nc

де: 
Q — се ред ній по каз ник сту пе ня ек сплі ка ції пси -
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хо лін гві стич них мар ке рів ЕСН у ЗМІ;
— знак су ми;

c1 c2 c3 … cn — спро ба 1 (ре зуль та ти ана лі зу ін -

фор ма цій них ма те рі а лів за кри те рі єм 1), спро -
ба 2 (ре зуль та ти ана лі зу ін фор ма цій них ма те рі а -
лів за кри те рі єм 1), спро ба 3 (ре зуль та ти ана лі зу
ін фор ма цій них ма те рі а лів за кри те рі єм 1), ...,
спро ба n (ре зуль та ти ана лі зу ін фор ма цій них ма -
те рі а лів за ін ши ми кри те рія ми);

nc — за галь на кіль кість спроб (за галь ний по каз -

ник су ми всіх кри те рі їв ана лі зу ін фор ма цій них
ма те рі а лів).

Під ста влен ня цифр у фор му лу 1 да ло та кі  ре -
зуль та ти:

845,6 %
Q   -------------- = 42,3 %

20 

Та ким чи ном, вста но вле но, що се ред ній по каз -
ник сту пе ня ек сплі ка ції пси хо лін гві стич них
мар ке рів ЕСН у ЗМІ до рів нює по каз ни ко ві
42,3 %. Ін ши ми сло ва ми, нор ма для 20 за про по -
но ва них кри те рі їв ана лі зу ста но вить 42,3 %.
Остан ній по каз ник є се ред нім і не мо же за до -
воль ни ти дос лід ниць кий за пит, то му що для цьо -
го пот ріб ний по каз ник ді апа зо ну нор ми.

Для по даль ших роз ра хун ків тре ба бу ло вста но -
ви ти по каз ни ки ді апа зо ну нор ми за фор му лою 2:

Q
D =   ---- Q,    (2)

2        
де:
D — по каз ник ді апа зо ну нор ми;
Q — се ред ній по каз ник сту пе ня ек сплі ка ції пси -

хо лін гві стич них мар ке рів ЕСН у ЗМІ.
Під ста ви мо ци фро ві по каз ни ки у фор му лу 2 і

от ри ма ємо:
42,3

D =   -------  42,3 = 21,5  42,3 =20,8 %— 63,8 %
2        

Та ким чи ном, ма ємо по каз ни ки ді апа зо ну нор -
ми для 20 кри те рі їв ана лі зу від 20,8 % до 63,8 %
ча стот но сті. Усі по каз ни ки, що пе ре біль шу ють
ме жі ді апа зо ну нор ми чи "не до хо дять" до них,
не врахо ву ють ся у дос лі джен ні або вва жа ють ся
таки ми, що іг но ру ють ся.

Врахо вую чи да ні ді а гра ми, ми за фік су ва ли та -
кі осо бли во сті:

1) най ви щи ми по каз ни ка ми ча стот но сті ви ко -
ри стан ня пси хо лін гві стич них мар ке рів ЕСН у
ЗМІ є по каз ни ки кри те рі їв 2, 7 і 8 (від по від но:
кри те рій 2 — кіль кість вжи ван ня тер мі нів "по лі -
тич ні пе ре слі ду ван ня", "по лі тич ні ре пре сії",
"по лі тич не зни щен ня", "по лі тич на пом ста", "по -
лі тич ні під ста ви", "у кар ній спра ві ... є  по лі ти -
ка ...", "по лі ти ка і кри мі нал у зат ри ман ні ...",
"по лі тич ну скла до ву ви клю ча ти не вар то...",
"...но ва вла да ро бить все, щоб па плю жи ти ... ста -
ру вла ду...", "по лі тич ний ха рак тер", "по лі тич -

ний бік пи тан ня", "по лі тич ний скан дал", "ви ко -
ри стан ня у по лі тич них цілях", "по лі тич не про -
ти стоян ня"; кри те рій 7 — кіль кість кри тич них,
не га тив них ви сло влю вань що до чин ної вла ди (на
кшталт "... не зов сім про ду ма на та по вер хо ва
стра те гія...",  "... за мість своє ча сних за хо дів що -
до при тя гнен ня ва жли вих свід ків, мі ністр Лу -
цен ко, на жаль, тіль ки по гір шив си туа цію...") і
кри те рій 8 — кіль кість кри тич них, не га тив них
ви сло влю вань що до по лі тич них фі гу ран тів, які
ви сту па ють про ти "но вої" вла ди (на кшталт
"...бу де зви ну ва чен ням про ти всі єї пра вля чої у
Дон ба сі по лі тич ної елі ти");

2) най ниж чи ми по каз ни ка ми ча стот но сті ви ко -
ри стан ня пси хо лін гві стич них мар ке рів ЕСН у
ЗМІ є по каз ни ки кри те рі їв 3, 5, 11 і 19 (кри те -
рій 3 — кіль кість вжи ван ня тер мі на "по лі тич ний
кон троль", кри те рій 5 — кіль кість вжи ван ня ко -
ре ня сло ва "ін кри мін-", кри те рій 11 — кіль кість
ви пад ків вжи ван ня сло ва "об шук", кри те рій 19
— кіль кість ви пад ків вжи ван ня слів "де по лі ти за -
ція", "де кри мі на лі за ція");

3) у ді апа зон нор ми ча стот но сті ви ко ри стан ня
пси хо лін гві стич них мар ке рів ЕСН у ЗМІ вві -
йшли 16 із 20 кри те рі їв, що ста но вить 80 %;

4) таки ми, які най біль ше на бли зи ли ся до се -
редньо го (42,3 %), є по каз ни ки кри те рі їв 6
(45,5 %), 10 (45,5 %), 12 (54,5 %), 13 (54,5 %),
17 (45,5 %) і 18 (45,5 %): кри те рій 6 — кіль -
кість вжи ван ня ко ре ня сло ва "ре зо нанс-"; кри -
те рій 10 — кіль кість ви пад ків вжи ван ня слів
"до пит",  "до пи ту ва ний", "за про шен ня до про -
ку ра ту ри"; кри те рій 12 — кіль кість ви пад ків
вжи ван ня слів "зви ну ва чен ня", "пе ре бу ва ти під
слід ством..."; кри те рій 13 — кіль кість по зи тив -
них ви сло влю вань на ад ре су но вої вла ди (на
кшталт "... ста ло пер шим ре аль ним же стом но -
вої вла ди, який по ви нен про де мон стру ва ти —
не до тор кан них біль ше не має"); кри те рій 17 —
кіль кість ви пад ків вжи ван ня слів "шах рай -
ство", "пе ре ви щен ня служ бо вих пов но ва жень",
"злов жи ван ня служ бо вим ста но ви щем"; кри те -
рій 18 — кіль кість ви пад ків вжи ван ня слів "ха -
ба рі", "ха бар", "ха бар ниц тво".

Для оці ню ван ня спів від но шен ня між со бою ви -
со ко ча стот них по каз ни ків ді а гра ми ви ко ри ста но
про це ду ру їх під су мо ву ван ня. Су ма по каз ни ків
за кри те рія ми 2, 7 та 8 (зна чен ня кож но го із зга -
да них кри те рі їв заз на че но у п. 1, де за фік со ва но
осо бли во сті ді а гра ми) до рів ню ва ла 245,5 %. На -
з ва ну су му ми взяти за 100 %, пі сля чо го роз -
рахува ли част ку кож но го з трьох кри те рі їв
у цих 100 %. 

Ана ліз спів від но шен ня 13 по каз ни ків, що увій -
шли у нор му ви бір ки (тоб то ті по каз ни ки, що
увій шли у ді апа зон 20,8 % — 63,8 %) ми ро би ли
за опи са ною ра ні ше схе мою: спо чат ку під су мо ву -
ва ли по каз ни ки три над ця ти кри те рі їв (су ма до -
рів ню ва ла 545,7, або 100 %). Пі сля ці єї про це ду -



ри ви рахо ву ва ли част ку кож но го з 13 по каз ни -
ків, що гра фіч но відо брази ли у ді а гра мі.

Ін тер пре та ція да них ді а гра ми дає підґрун тя
для фік са ції та ких осо бли во стей:

1) най біль шу част ку (11 %) се ред три над ця ти
кри те рі їв нор ми ви бір ки має кри те рій 9 — кіль -
кість сло вос по лу чень,  струк ту ра яких мі стить
ос нов ні сло ва "зат ри ман ня", "за а реш то ва ний",
"ви та ска ти з-за ґрат", "опи ни ти ся за ґра та ми"
(або "арешт", "мі ра утри ман ня", "утри ман ня під
охо ро ною", "бра ти" — у зна чен ні "за а реш то ву ва -
ти") і зал еж не сло во — пріз ви ще по лі ти ка";

2) дру ге міс це ма ють чо ти ри по каз ни ки (10 %),
а са ме: кри те рії 12, 13, 17 та 18, що від по від но
роз ши фро ву єть ся як: 

— кри те рій 12 — кіль кість ви пад ків ужи ван ня
слів "зви ну ва чен ня", "пе ре бу ва ти під слід -
ством...";

— кри те рій 13 — кіль кість по зи тив них ви сло в -
лю вань на ад ре су но вої вла ди (на кшталт "...ста -
ло пер шим ре аль ним же стом но вої вла ди, який
по ви нен про де мон стру ва ти — не до тор кан них
біль ше не має")";

— кри те рій 17 — кіль кість ви пад ків вжи ван ня
слів "шах рай ство", "пе ре ви щен ня служ бо вих
пов но ва жень", "злов жи ван ня служ бо вим ста но -
ви щем";

— кри те рій 18 — кіль кість ви пад ків вжи ван ня
сло ва "ха ба рі", "ха бар", "ха бар ниц тво".

Вио кре мле ні осо бли во сті да ли змо гу сфор му -
лю ва ти та кі вис нов ки.

На ми бу ло пе ред ба че но, що ефект се ман тич них
"но жиць" в ін фор ма цій них ма те рі ал ах ЗМІ Ук -
ра ї ни ек сплі ку єть ся зав дя ки пси хо лін гві стич ним
осо бли во стям. 

Пси хо лін гві стич ни ми осо бли во стя ми бу ли ви -
зна че ні та кі: 

1) збіль ше на ча стот ність вжи ван ня лек си ки на
кшталт: "ко руп ція", "бо роть ба", "по лі тич ні пе -
ре  слі ду ван ня", "арешт", "об шук", "ха бар ниц -
тво", "здир ниц тво", "ін кри мі ну єть ся", "вбив -
ство", "ре зо нанс", "Куч ма", "Мед вед чук", "Рі -
зак", "Яну ко вич", "Ко лес ник", "Ба кай", "Ах ме -
тов"; 

2) збіль ше на ча стот ність вжи ван ня ре чень, в
яких кри ти ку єть ся "ста ра" вла да; 

3) пе ре біль ше на кіль кість вжи ван ня ре чень, в
яких "но ва" вла да по да єть ся з по зи тив но го бо ку.

На ше пе ред ба чен ня під твер ди ло ся част ко во.
1. Спра вді, ефект се ман тич них "но жиць" при -

сут ній в ін фор ма цій них ма те рі ал ах (тек стах)
ЗМІ (у на шо му ви пад ку в тиж не ви ках "Дзер ка ло
тиж ня" та "Пер со нал плюс", а та кож у жур на лі
"Кор рес пон дент").

2. Се ред збіль ше ної ча стот но сті зга да них у гі -
по те зі ви сло влю вань та слів нас пра вді ча стот ни -
ми вия ви ли ся та кі: "по лі тич ні пе ре слі ду ван ня",
"по лі тич ні ре пре сії", "по лі тич не зни щен ня",
"по лі тич на пом ста", "по лі тич ні під ста ви", "у

кар ній спра ві ... є  по лі ти ка ...", "по лі ти ка і кри -
мі нал у зат ри ман ні ...", "по лі тич ну скла до ву ви -
клю ча ти не вар то...", "... но ва вла да ро бить все,
щоб па плю жи ти ... ста ру вла ду ...", "по лі тич ний
ха рак тер", "по лі тич ний бік пи тан ня", "по лі тич -
ний скан дал", "ви ко ри стан ня у по лі тич них
цілях", "по лі тич не про ти стоян ня".

3. До сить ви соки ми і ча стот ни ми в ін фор ма цій -
них ма те рі ал ах (тек стах) дос лі дже них ЗМІ є
кіль кість кри тич них, не га тив них ви сло влю вань
що до чин ної вла ди.

4. Най ви щою і най ча стот ні шою є кіль кість
кри тич них, не га тив них ви сло влю вань що до по лі -
тич них фі гу ран тів, які ви сту па ють про ти но вої
вла ди.

5. Слід виз на ти, що ре аль ним є факт ча стот но -
сті вжи ван ня ре чень, в яких но ва вла да по да єть -
ся з по зи тив но го бо ку, хо ча пе ред ба ча ло ся, що
та ких ре чень бу де більше. У та ко му пе ред ба че ні
ми вия ви ли ся не зов сім близьки ми до іс ти ни.

Окрім вис нов ків, сфор му льо ва них у п. 1—6, ви -
ни кла необхід ність зро бить ще кіль ка, що не ви -
пли ва ють з ви су ну то го пе ред ба чен ня.

1. Ефект се ман тич них "но жиць" фік су єть ся у
про вла дних за сво їм ха рак те ром  га зе тах (тиж не -
ви ки "Дзер ка ло тиж ня" і "Пер со нал плюс", а та -
кож жур на лі "Кор рес пон дент").

2. Нез ва жаю чи на те, що сво го ча су у ви рі по дій
"По ма ран че вої ре во лю ції" в Ук ра ї ні зга да ні й ана -
лі зо ва ні на ми тиж не ви ки і жур нал ма ли "по ма -
ран че ву" за ан га жо ва ність, че рез шість—сім мі ся -
ців пі сля ре во лю ції тиж не ви ки і жур нал фік су ють
май же один рі вень ча стот но сті вжи ван ня ви сло -
влю вань двох про ти леж них ха рак те рів, а са ме: з
од но го бо ку, ЗМІ ча сто кри ти ку ють ста ру вла ду, з
ін шо го май же на то му рів ні, з ті єю ж ча стот ні стю
кри ти ку ють но ву вла ду (з різ ни цею у 3 % на ко -
ристь ча сті шої кри ти ки ста рої вла ди).

По біч ним ре зуль та том на шо го дос лі джен ня
став вис но вок про мо жли вість від тво ри ти за до -
по мо гою ана лі зу ін фор ма цій них ма те рі а лів (тек -
стів) ЗМІ в Ук ра ї ні (тиж не ви ки "Дзер ка ло тиж -
ня" та "Пер со нал плюс", жур нал "Кор рес пон -
дент", що ви хо ди ли у пе ріод сі чень—сер пень
2005 р.) є те, що ми у ро бо чо му по ряд ку наз ва ли
"ін фор ма цій ним пор тре том" нь юз мей ке рів (або
тих, хто ство рює ін фор ма цій ний при від). От же,
ін фор ма цій ний пор трет за зга да ний пе ріод від -
тво рю ють та кі ма со во ко му ні ка тив ні оди ни ці:

— "по лі тич ні пе ре слі ду ван ня", "по лі тич ні ре -
пре сії", "по лі тич не зни щен ня", "по лі тич на пом -
ста", "по лі тич ні під ста ви", "у кар ній спра ві ... є
по лі ти ка ...", "по лі ти ка і кри мі нал у зат ри ман -
ні ...", "по лі тич ну скла до ву ви клю ча ти не вар -
то...", "... но ва вла да ро бить все, щоб па плю жи -
ти ... ста ру вла ду ...", "по лі тич ний ха рак тер",
"по лі тич ний бік пи тан ня", "по лі тич ний скан -
дал", "ви ко ри стан ня у по лі тич них цілях", "по лі -
тич не про ти стоян ня"; 
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— "...не зов сім про ду ма на та по вер хо ва стра те -
гія...",  "...за мість своє ча сних за хо дів що до при -
тя гнен ня ва жли вих свід ків, мі ністр Лу цен ко, на
жаль, тіль ки по гір шив си туа цію...";

— "...бу де зви ну ва чен ням про ти всі єї пра вля чої
у Дон ба сі по лі тич ної елі ти";

— "бо роть ба з ко руп ці єю", "бо роть ба з олі гар ха -
ми", "бо роть ба з еко но міч ни ми зло чи на ми";

— "тиск на жур на лі стів", "по лі тич ний тиск",
"...під ти ском", "тиск на ко лек тив", "тиск на ви -
кла да чів";

— "ре зо нанс-";
— "зат ри ман ня", "за а реш то ва ний", "ви та ска ти

з-за ґрат", "опи ни ти ся за ґра та ми" (або "арешт",
"мі ра утри ман ня", "утри ман ня під охо ро ною",
"бра ти" —  у зна чен ні "за а реш то ву ва ти") і зал еж -
не сло во — "пріз ви ще по лі ти ка";

— "до пит",  "до пи ту ва ний", "за про шен ня до
про ку ра ту ри";

— "зви ну ва чен ня", "пе ре бу ва ти під слід -
ством...";

— "...ста ло пер шим ре аль ним же стом но вої вла -
ди, який по ви нен про де мон стру ва ти — не до тор -
кан них біль ше не має";

— "...за тя гу ван ня ча су до зво ли ло при біч ни кам
за а реш то ва но го по лі ти зу ва ти спра ву";

— "здир ниц тво", "зди рав";
— "ко рум пов-", "ко рупц-";
— "шах рай ство", "пе ре ви щен ня служ бо вих пов -

но ва жень", "злов жи ван ня служ бо вим ста но ви -
щем";

— "ха ба рі", "ха бар", "ха бар ниц тво";
— "під пис ка про не ви їзд", "пі доз рю ва ний".
Про ве де не дос лі джен ня стос уєть ся тіль ки зга -

да них за со бів ма со вої ін фор ма ції і пе ріо ду ви -
світ лен ня ни ми по дій січ ня—сер пня 2005 р.  
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Та блиця. Ре зуль та ти ана лі зу ін фор ма цій них ма те рі а лів (тек стів) у ЗМІ Ук ра ї ни на те ми 
"Бо роть ба з ко руп ці єю" та "По лі тич ні пе ре слі ду ван ня" (сі чень—сер пень 2005)
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При міт ки:

А — за галь на кіль кість слів у тек сті.
Б — за галь на кіль кість ре чень у тек сті.
1 — Бу ту сов Ю. "Мен ты" про тив "Бри га ды". Пер вая

се рия // Зер ка ло не де ли. — 2005 — № 13. — С. 2.
2 — В чу жом гла зу ... // Зер ка ло не де ли. — 2005. —

№ 19. — С. 1.
3 — Омель чен ко Г. Куч ма ки нув ко лиш ніх парт не рів

на сот ні мі ль йо нів до ла рів. У кри мі наль но му сві ті та -
ких ре чей не про ща ють // Пер со нал плюс. — 2005. —
№ 111. — С. 3. (пе ре друк. з: Ін фор ма цій ний бю ле тень,
№ — 10).

4 — Мар тин В. За дер жа ние екс-гу бер на то ра За кар -
патья — тор же ство спра вед ли во сти или охо та на

ведьм? // Зер ка ло не де ли. — 2005. — № 6. — С. 5.
5 — Мар тин В. Зво нок для СДПУ(о) // Зер ка ло не де -

ли. — 2005. — № 19. — С. 4.
6 — Ме сто на хож де ние не из вест но // Зер ка ло не де -

ли. — 2005. — № 25. — С. 1.
7 — Мо сто вая Ю. От ко го — щит? Для ко го — меч? //

Зер ка ло не де ли. — 2005. — № 23. — С. 1, 3.
8 — Перс тнё ва Н. В ло вуш ке ста рой не на ви сти //

Зер ка ло не де ли. — 2005. — № 11. — С. 4.
9 — При ма чен ко А. Юрий Лу цен ко: "Мы не бы ли го то -

вы к вой не" // Зер ка ло не де ли. — 2005. — № 18. — С. 8.
10 — Шев чен ко А. За кар пат ский де тек тив // Кор рес -

пон дент. — 2005. — № 19. — С. 36—37.
11 — Бон да рен ко Е. Двой ные стан дар ты вла сти //

Кор рес пон дент. — 2005. — № 19. — С. 40.
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При міт ки:
Кри те рій 1 — "кіль кість вжи ван ня слів "бо -

роть ба з ко руп ці єю", "бо роть ба з олі гар ха ми",
"бо роть ба з еко но міч ни ми зло чи на ми".

Кри те рій 4 — "кіль кість вжи ван ня слів "тиск на
жур на лі стів", "по лі тич ний тиск", "...під ти ском",
"тиск на ко лек тив", "тиск на ви кла да чів".

Кри те рій 6 — "кіль кість вжи ван ня ко ре ня сло -
ва "ре зо нанс-".

Кри те рій 9 — "кіль кість сло вос по лу чень,
струк ту ра яких мі стить ос нов ні сло ва "зат ри ман -
ня", "за  ареш то ва ний", "ви та ска ти з-за ґрат",
"опи ни ти ся за ґра та ми" (або "арешт", "мі ра
утри ман ня", "утри ман ня під охо ро ною", "бра -
ти" — у зна чен ні "за  ареш то ву ва ти") і зал еж не
сло во — пріз ви ще по лі ти ка.

Кри те рій 10 — "кіль кість ви пад ків вжи ван ня
слів "до пит",  "до пи ту ва ний", "за про шен ня до
про ку ра ту ри".

Кри те рій 12 — "кіль кість ви пад ків вжи ван ня слів
"зви ну ва чен ня", "пе ре бу ва ти під слід ством...".

Кри те рій 13 — "кіль кість по зи тив них ви сло в -
лю вань на ад ре су но вої вла ди (на кшталт "... ста -
ло пер шим ре аль ним же стом но вої вла ди, який
по ви нен про де мон стру ва ти — не до тор кан них
біль ше не має").

Кри те рій 14 — "кіль кість по зи тив них ви сло -
влю вань на ад ре су ста рої вла ди (на кшталт
"... за тя гу ван ня ча су до зво ли ло при біч ни кам за -
а реш то ва но го по лі ти зу ва ти спра ву").

Кри те рій 15 — "кіль кість ви пад ків ужи ван ня
слів "здир ниц тво", "зди рав".

Кри те рій 16 — "кіль кість ви пад ків ужи ван ня
ко ре ня слів "ко рум пов-", "ко рупц-".

Кри те рій 17 — "кіль кість ви пад ків ужи ван ня
слів "шах рай ство", "пе ре ви щен ня служ бо вих
пов но ва жень", "злов жи ван ня служ бо вим ста но -
ви щем".

Кри те рій 18 — "кіль кість ви пад ків вжи ван ня
слів "ха ба рі", "ха бар", "ха бар ниц тво".

Кри те рій 20 — "кіль кість ви пад ків вжи ван ня
слів "під пис ка про не ви їзд", "пі доз рю ва ний".
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Ни ні "ре по зи ціо ну ван ня" — до во лі мо дне се ред
ук ра їнсь ких мар ке то ло гів по нят тя. Ча сто до ре -
по зи ціо ну ван ня вда ють ся ін ве сто ри або влас ни -
ки ком па ній у ра зі, ко ли мар ка втра чає ак ту аль -
ність. За га лом мож на ви ді ли ти та кі ос нов ні при -
чи ни ре по зи ціо ну ван ня: 

— по га ний, роз плив ча тий або за ста рі лий імідж
мар ки;

— змі на ці льо вої ау ди то рії або її по треб;
— змі ни в стра те гіч но му на пря мі ро звит ку мар -

ки/ком па нії;
— но ва чи оно вле на кор по ра тив на ін ди ві ду аль -

ність;
— змі на по зи ціо ну ван ня кон ку рен тів або по ява

но вих кон ку рен тів; ва жли ва по дія;
— пов тор ний по шук втра че них цін но стей.
Ре по зи ціо ну ван ня — це зав жди пе ре во рот. Йо го

кар ди наль ність поз на ча єть ся не стіль ки мар ке -
тин го ви ми ре зуль та та ми, скіль ки змі на ми в
людсь кій сві до мо сті, от же, грав ці з об ра зом мар -
ки є вод но час і грав ця ми із психо ло гі єю спо жи -
ва ча. Та ким чи ном, мож на ви ді ли ти ос нов ну
про бле му про це су по зи ціо ну ван ня: вплив на осо -
би стіс ний фак тор, руй ну ван ня стій ких уяв лень
про про дукт або по слу гу, фор му ван ня но вої по ве -
дін ки. Пер шо чер го вим для роз гля ду по ста вле ної
про бле ми є за пе реч не твер джен ня ос но во по лож -
ни ка тер мі на "ре по зи ціо ну ван ня" Дже ка Трау та:
"сві до мість не змі ню єть ся". У стат ті ми до клад -
ні ше зу пи ни мо ся на цій фра зі, од нак за раз зау -
ва жи мо: сві до мість не тіль ки мо жли во змі ни ти,
сві до мість мож на пе ре бу ду ва ти та ким чи ном, що
ре по зи ціо но ва ний то вар сприй ма ти меть ся як но -
вий і кра щий, а йо го ми ну ле май же пов ні стю зі -
треть ся. Го лов не — знай ти пра виль ні ме то ди кам -
па нії і об'єк тив но оці ни ти  мар ке тин го ві перс -
пек ти ви.

На сам пе ред, звер не мо ся до кни ги зга да но го
Дже ка Трау та "Но ве по зи ціо ну ван ня" [8], де за -
з на че но: "Мар ність ус іх спроб змі ни сві до мо сті
спо жи ва чів — ось урок, який ми вив чи ли ще ба -
га то ро ків то му". Ав тор на во дить при кла ди не -
вда ло го ре по зи ціо ну ван ня та ких брен дів, як
Wes tern Union, Xe rox, Volkswa gen i Co ca-Co la,
вва жаю чи, що "як що спо жи ва чі вже ма ють пев -
не рі шен ня сто сов но про дук та, то змі ни ти йо го

прак тич но нем ожли во". По го ди мо ся, що іно ді це
спра вді так. Ксе рок си асо ці ю ють ся в нас ли ше з
ко пі ю валь ни ми апа ра та ми, а не з комп'юте ра ми,
Wes tern Union — з те ле граф ни ми по слу га ми, а не
із за пу ском су пут ни ків. Але ці при кла ди — ли ше
ви нят ки, які ще біль ше під твер джу ють пра ви ло.
Нас пра вді сві до мість — річ до во лі гнуч ка. І ко -
жен з цим швид ко по го дить ся, як що зга дає хо ча
б, який вплив на ньо го спра вляє про чи та на кни -
га, пе ре гля ну тий фільм або роз мо ва з ці ка вою
лю ди ною. Ми пе рей ма ємо го лов ну ідею по ві до м -
лен ня і по чи на ємо під лаш то ву ва ти під неї на ші
сте рео ти пи, що ча сто за кін чу єть ся ко ри гу ван ням
влас них прин ци пів і ви ни кнен ням но вих іде а лів.
І що вже то ді ка за ти про про фе сій ну, доб ре про -
ду ма ну ре кла мну кам па нію, ме та якої — як най -
глиб ше про ни кну ти в людсь ку сві до мість?! У без -
ре зуль тат ність та ких дій не тіль ки не ві рить ся,
за пра виль ної ор га ні за ції без ре зуль тат ність, вва -
жа ємо, про сто нем ожли ва. Цю дум ку під твер д -
жу ють при кла ди вда лих кам па ній ре по зи ціо ну -
ван ня, які опи са ні в кни зі Пі те ра До ля "Мар ке -
тинг-ме нед жмент і стра те гії", ін ших кни гах, а
та кож на In ter net-сай тах — pro pa gan da.ru, re kla -
mo da tel.ru та різ них спе ціа лі зо ва них жур на лах.

Та ким чи ном, мож на виз на чи ти зав дан ня ці єї
стат ті: до ве сти на при кла дах ук ра їнсь ких і за -
кор дон них кам па ній ре по зи ціо ну ван ня той факт,
що сві до мість спо жи ва ча змі ни ти хоч і склад но,
про те мо жли во. Го лов не — ро зу мі ти ся на мар ке -
тин го вих тон ко щах і бу ти спе ціа лі стом у сво їй
га лу зі.

При клад 1. ТМ "Ме блі Про грес" [9]. Зав дя ки
три ва лій спон сор сь кій під трим ці про гра ми
"Джен тль мен-шоу" ТМ "Ме блі Про грес" ста ла
од ні єю з най ві до мі ших ма рок-ви роб ни ків ме блів.
Од нак тран сля ції нез мін но го про тя гом кіль кох
ро ків 3D ро ли ка з не ви ба гли вим ди ван чи ком у
кад рі приз ве ла до то го, що ці льо ва ау ди то рія по -
ча ла сприй ма ти "Про грес" лише як ви роб ни ка
м'яких та де ше вих ме блів. Вод но час якість
продук ції по ліп ши ла ся, знач но роз ши рив ся
асор ти мент (те пер це не ли ше м'які ме блі, а й
кор пу сні, офіс ні, а та кож кух ні й фур ні ту ра).
Най ва жли ві шою пе ре ва гою вия ви ло ся те, що
про дук ція ТМ про да ва ла ся тіль ки у фір мо вих са -
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ло нах "Ме блі Про грес". Все ж та ки, нез ва жаю чи
на по пу ляр ність ТМ, у сві до мо сті спо жи ва ча не
іс ну ва ло чіт ко го якіс но го об ра зу ком па нії і про -
дук ції. 

Необхід но бу ло ство ри ти но ве "по нят тя" — ме -
ре жа са ло нів "Ме блі Про грес"; збіль ши ти упіз на -
ван ня тор го вої мар ки; вклю чи ти най ближ чий са -
лон "Ме блі Про грес" до спи ску ма га зи нів, які
по тен цій ний спо жи вач ві дві дує при ку пів лі но -
вих ме блів, а та кож збіль ши ти рі вень про да жу.
Го лов не ж зав дан ня мож на окре сли ти так: раз і
на зав жди ві дій ти від асо ці ації "Про грес" — де ше -
ві ме блі.

Ре кла мі ста ми агент ства "Кі но граф" бу ло роз -
ро бле но осо бли ву кре а тив ну стра те гію, на лаш -
то ва ну на осо би стий зв'язок зі спо жи ва чем, ос -
нов на ідея якої — "Щоб усе ста ло на свої міс -
ця". Ме блі, які ми оби ра ємо, ма ють від по ві да -
ти са ме на шо му ха рак те ру, са ме на шим уяв -
лен ням про ком форт і за ти шок. Бу ло при ду ма -
но уні каль не вті лен ня ці єї ідеї у ві зу аль ний об -
раз: "Кро сворд" та "План", а та кож з'явив ся
но вий те ле ві зій ний ро лик. 

"Кро сворд" — це спе ціаль на ак ція три ва лі стю
чо ти ри мі ся ці, ме та якої — оз най оми ти спо жи ва -
чів із ши ро ким асор ти мен том про дук ції ком па нії
та сти му лю ва ти ін те рак тив ність. Суть ак ції по -
ля га ла у то му, що в пре сі пу блі ку єть ся кро сворд,
скла де ний із ме бле вих слів. Троє пер ших чи та -
чів, які розв'яжуть кро сворд, га ран то ва но от ри -
му ють при зи. Був роз ра ху нок на по пу ляр ність
жан ру кро свор да і на те, що чи та чі об го во рю ва -
ти муть між со бою склад ні пи тан ня і тим са мим
за лу ча ти муть ся у світ "Ме блів Про грес".

"План" — це на мальо ва на від ру ки чер нет ка
пла ну, схо жа на ту, яку ми заз ви чай ро би мо, ко -
ли роздумуємо над роз мі щен ням ме блів у сво їй
квар ти рі. Сло ган "Щоб все ста ло на свої міс ця" і
тут до стат ньо до ціль ний.

У ре зуль та ті про "Ме блі Про грес" діз на ли ся.
Їх по ча ли впіз на ва ти і ви різ ня ти з-по між ін ших
са ло нів. "Ме блі Про грес" по ча ли сприй ма ти як
до ро гі, але ду же якіс ні, з ве ли чез ним пе ре лі ком
пе ре ваг та по слуг. Спо жи ва чі зро зу мі ли, що
вар то пла ти ти за якість і за об слу го ву ван ня, а
не тіль ки за ві до ме ім'я. І як нас лі док — збіль -
ши ли ся ві дві ду ва ність фір мо вих са ло нів та
рівень про да жу.

При клад 2. Бренд "Га ли чи на" [10]. У 2003 р.
До нець ка про ми сло ва гру па прид ба ла ком па нію
"Га ли чи на-Но ва", що ви ро бляє фрук то ві со ки
під тор го вою мар кою "Га ли чи на". Ці но вий сег -
мент — "се ред ній мі нус". Со ко вий ри нок цьо го
сег мен та в Ук ра ї ні ви різ няєть ся жор сткою кон -
ку рен ці єю з бо ку ук ра їнсь ких та за кор дон них
ви роб ни ків. По зи ція мар ки на рин ку бу ла до во -
лі слаб кою. Но вих гос по да рів ком бі на ту по діб на
си туа ція не влаш то ву ва ла. Для роз роб ки стра те -
гії прос уван ня со ків сег мен та "се ред ній мі нус"

бу ло за лу че но ре кла мне агент ство El vi sPel vis
com pa ny. При цьо му бу ло за сте ре же но су во рі об -
ме жен ня фі нан со во го ха рак те ру: 

— мі ні маль ний бю джет ви го то влен ня ре кла м -
них но сі їв (пе ре дус ім це стос ува ло ся ві део ви роб -
ниц тва);

— мі ні маль но необхід ний бю джет на ТВ-роз мі -
щен ня.

У зв'яз ку з та ким об ме же ним ре кла мним бю д -
же том да не зав дан ня мо жли во бу ло вирішити
тіль ки зав дя ки не три ві аль но му кре а тив но му під -
хо ду. Ре кла мі сти за про по ну ва ли те зу: "Го лов ний
не до лік (ма лень кий бю джет) має ста ти на шим
УТП". Ін ши ми сло ва ми, клю чо вим еле мен том
кам па нії ста ла тран сля ція твер джен ня про те, що
спо жи вач (ар мія ма ло за без пе че них спо жи ва чів)
ку пує якіс ний сік за низь ку ці ну тіль ки то му, що
"Га ли чи на" ви тра чає мі ні мум кош тів на ре кла му.

У ре зуль та ті "Га ли чи на" — ни ні бренд од них із
най де шев ших "бі лих" со ків, які ста ли ду же по пу -
ляр ни ми і ма ють до во лі ви со кий рі вень про да жу.

При клад 3. "Діо ніс-Клуб" [11]. Ком па нія "Діо -
ніс-Клуб" до стат ньо ві до ма на ро сійсь ко му рин -
ку. Її лі нії мол дав ських вин ма ють ве ли ку по пу -
ляр ність. Ак тив на ре кла мна і про мо кам па нія,
спря мо ва на на прос уван ня мол дав сько го ви на,
сфор му ва ла стій кий асо ці атив ний зв'язок між
ТМ і Мол до вою. Цей чин ник став сер йоз ною пе -
ре по ною при ви ве ден ні на ри нок гру зинсь ких
вин під мар кою "Діо ніс-Клуб". 

Про ект, ре а лі зо ва ний ЦКТ "Про па ган да"
спіль но з ди рек ці єю з мар ке тин гу "Діо ніс-Клу -
бу", був спря мо ва ний на ре по зи ціо ну ван ня і ак -
тив не прос уван ня гру зинсь кої лі нії вин ком па нії.
Крім то го, під час про ек ту необхід но бу ло ско -
рек ту ва ти й імідж сам ої ком па нії та впро ва ди ти
у сві до мість ко ри сту ва чів ін фор ма цію про те, що
"Діо ніс-Клуб" є ви роб ни ком і по ста чаль ни ком
вин з різ них вин них реґіо нів Ро сії та СНД.

Для вирішення цьо го зав дан ня бу ло роз ро бле но
і про ве де но мас штаб ну ін фор ма цій ну кам па нію у
ді ло вих, спе ціа лі зо ва них та сус піль но-по лі тич -
них ЗМІ і ви дан нях "Li fe sty le". Ця кам па нія
від бу ва ла ся у три ета пи: 

1. Прес-кон фе рен ція для ро сійсь ких та за кор -
дон них жур на лі стів, де йшлося "ро сійсь кі ін ве -
сти ції в якість гру зинсь ких вин, бо роть ба з пі -
дроб ка ми". Го лов ним ін фор ма цій ним при во дом
бу ло від крит тя в Тбі лі сі "Діо ніс-Клу бом" влас но -
го за во ду "Аха ше ні" для ви роб ниц тва гру зинсь -
ко го ви на ви нятково з міс це вої си ро ви ни.

2. Ви став ка-пре зен та ція "Гру зинсь ка па лі тра
Діо ніс-Клу бу". Пре зен та ція гру зинсь ких вин бу -
ла ор га ні зо ва на у ви став ко во му за лі Третья ков -
ської га ле реї і ста ла ли ше до дат ком до го лов ної
по дії — ви став ки ві до мих гру зинсь ких ху дож ни -
ків Ге ор гія Ги ги ней шві лі і Зу ра ба Ні жа ра дзе, ор -
га ні за то ром і спон со ром якої був "Діо ніс-Клуб".

3. Прес-тур мо сков ських жур на лі стів у Тбі лі сі
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на ви но роб ний за вод "Аха ше ні". Про гра ма прес-
ту ру вклю ча ла оз най омлен ня з ви роб ни чим ком -
плек сом під при єм ства, зу стріч із де гу ста то ра ми
"Діо ніс-Клу бу", які прац юють у Гру зії, де гу ста -
цію но вої еліт ної лі нії вин "Кар ту лі Ва зі".

Унас лі док цьо го в PR-кам па нії взя ли участь
май же 80 ро сійсь ких і гру зинсь ких ЗМІ. За під -
сум ка ми вис віт лен ня ли ше трьох ак цій вий шло
по над 100 пу блі ка цій, ре пор та жів, ін фор ма цій -
них по ві до млень. Жур на лі сти вклю чи ли ке рів -
ни ків та ме не дже рів ком па нії у спи сок сво їх
нью смей ке рів, різ ко зро сла кіль кість зга ду вань
ком па нії в ЗМІ. Спіль на ак ція з Третья ков ською
га ле ре єю ма ла ши ро кий ре зо нанс се ред куль тур -
ної елі ти Мос кви. А Третья ков ська га ле рея
вклю чи ла "Діо ніс-Клуб" у спи сок сво їх по важ -
них спон со рів. З точ ки зо ру біз не су PR-кам па нія
до по мо гла сут тє во роз ши ри ти ко ло парт не рів ор -
га ні за ції се ред ди стриб'ютор сь ких фірм і тор го -
вих ме реж. Збіль ши ли ся об ся ги про да жу вин
"Діо ніс-Клу бу", спо жи ва чі ста ли ча сті ше за пи ту -
ва ти в ма га зи нах гру зинсь кі ви на ком па нії.

Та ким чи ном, роз гля ну то три ви пад ки ре по зи -
ціо ну ван ня різ них за своєю спе ци фі кою тор го вих
ма рок: ме блі, со ки та ви на. У кож но му з ви пад -
ків при чи на ре по зи ціо ну ван ня до во лі зро зу мі ла:
слаб ка кон ку рен тос про мож ність і нев піз на ван ня
тор го вої мар ки. Тож слід бу ло ство ри ти та кий
но вий об раз, щоб і за лу чи ти по тен цій них по куп -
ців, і вод но час по кра щи ти влас ний імідж.

Вар то заз на чи ти май стер ний під хід до про бле -
ми, знан ня мар ке тин го вих тон ко щів та спро мож -
ність пе ред ба чи ти май бут ній ре зуль тат. Усі три
си туа ції є бли ску чим при кла дом вда ло го ре по зи -
ціо ну ван ня, яке ба зу ва ло ся на змі ні сві до мо сті.
Три ком па нії дій шли до цьо го різ ни ми шля ха ми:
"Ме блі Про грес" об ра ли ва рі ант гри, ос кіль ки ні -
що так не збли жує нас між со бою, як за хо пли ва
гра, в якій до то го ж нам до во дить ся вирішувати
влас ні про бле ми; бренд "Га ли чи на" — це зра зок
ви шу ка но го кре а тив но го фо ку су, а та кож ак цент
на та ко му еле мен ті людсь кої психо ло гії, як не ба -
жан ня пе ре пла чу ва ти. Та ким чи ном, з'яви ли ся
де ше ві, але смач ні "бі лі со ки" без ре кла мної
пом пез но сті, чим бу ли ду же за до во ле ні по тен цій -
ні ма ло за без пе че ні спо жи ва чі; "Діо ніс-Клуб" —

це кар ди наль не пе ре по зи ціо ну ван ня, під   час яко -
го вда ло ся пов ні стю ві дій ти від асо ці ації "Діо ніс
— ли ше мол дав ські ви на". Усе зав дя ки доб ре про -
ду ма ній PR-кам па нії і спро мож но сті пе ре бу ва ти
в пот ріб но му міс ці в пот ріб ний час.

І нав ряд чи ни ні мож на ствер джу ва ти, що ре -
зуль та ти взя ли ся з ні чо го і що їх нє по дан ня — це
ли ше один із трю ків PR-аген тів. Ні що не мо же
так зму си ти ку пу ва ти і ко ри сту ва ти ся, як влас -
не ба жан ня спо жи ва ча. А та ке ба жан ня на ро д -
жу єть ся тіль ки у сві до мо сті. То му оче вид ним є її
змі на, яку так за пе ре чу вав Джек Траут у сво їй
зна ме ни тій кни зі.

От же, по-пер ше, вар то глиб ше дос лі ди ти вда -
ле ре по зи ціо ну ван ня по туж них брен дів, які іс -
ну ють вже не один рік і знан ня про які до во лі
ста біль но зак рі пле ні у сві до мо сті спо жи ва ча
[2]. По-дру ге, слід звер ну ти ува гу на психо ло -
гіч ний ас пект змі ни сві до мо сті та на склад ність
пе ре ко нань лю ди ни [5]. Окрім то го, ці ка во бу -
ло б біль ше діз на ти ся про ви пад ки нев да ло го
ре по зи ціо ну ван ня і до ві да ти ся, чим са ме во ни
спри чи не ні: не про фе сі она ліз мом ре кла мі стів
або пси хо фі зіо ло гіч ною нем ожли во сті ре кон -
стру ю ван ня ор га ніз му [7].
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