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Еле мен тарні час тки ґло баль ної ко мунікації

&
Зер нець ка О.В. Ґло баль на ко мунікація. — Київ: На у -
ко ва дум ка, 2017. — 349 с.

Ользі Зер нецькій, зізнається вона, “по щас ти ло знай ти “свою тему” і
досліджу ва ти її май же від са мо го за род жен ня фе но ме ну (ґло баль ної ме -
діа-сфе ри)” [Зер нець ка, 2017: с. 223], про що, влас не, свідчать її цікаві ро бо -
ти з особ ли вою інто нацією, що ви пе ред жає час, відомі від по чат ку 1990-х
років. У своєму дослідниць ко му кре до, або містко му по зна ченні про гра мо -
вих за вдань ав тор про яс нює век то ри ре ле ван тної аналітики над и халь но го
для неї пред ме та. “На йяс кравіше ви я вив себе цей фе но мен у ґло баль них
медіа-імперіях, ви ник нен ня та роз ви ток яких не ви хо дять з на шо го поля
зору вже чверть століття. За при ро дою це яви ще ба га то ас пек тне. Ось чому
воно дик тує за лу чен ня міждис ципліна рно го за ха рак те ром підхо ду до ньо -
го. Адже на уко вий аналіз ґло баль ної медіа-сфе ри сьо годні не мож на уя ви ти
без політико-еко номічної скла до вої її роз вит ку, так само, як не мож на до -
сліджу ва ти цей пред мет без ге не тич но влас ти вих йому соціаль но-куль тур -
них скла до вих. Вод но час ґло баль на медіа-сфе ра віддзер ка лює кар ти ну свi -
ту по чат ку ХХІ ст., на в’я зує нам влас не ба чен ня світо вих подій, а з іншо го
боку, вона сама за лу че на до ґло баль них еко номічних про цесів, оскільки є
їхньою важ ли вою скла до вою” [Зер нець ка, 2017: с. 223–224].
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Як же охо пи ти такі різноп ла нові поля огля ду, под а ти за галь ну кар ти ну
су час ної ґло баль ної ко мунікації, не по сту пив шись гли би ною й різно ма -
нітністю, ака демічним сти лем і спо ну кан ням інте ре су в тих, хто відкриє
кни гу? Автор до ся гає цьо го за ра ху нок особ ли во го, влас ти во го їй уміння
 дивитися по верх усіля ких кор донів — те ри торіаль них, тем по раль них, по -
літич но й куль тур но ви бу ду ва них, еко номічно зу мов ле них, — про ек ту ю чи
ґло баль ний по гляд і вод но час розрізня ю чи важ ливі де талі, кон кретні об ра -
зи жи вої ре аль ності. Саме цим і при вер тає ува гу мо ног рафія “Ґло баль на
 комунікація”, що про по нує чи та чеві стро гий на уко вий аналіз су час них ін -
фор маційно-ко муніка тив них про цесів, ста ну й роз вит ку транс національ ної
медіа-сфе ри, органічно реп ре зен ту ю чи без по се редніх учас ників і суб’єктів
ко мунікаційних взаємодій все о хоп них мас штабів, їхній еко номічний ста тус
і тех но логічне осна щен ня. Автор про фесійно во лодіє муль ти па ра диг маль -
ною ме то до логією, звер та ю чись до політич но го та соціаль но-еко номічно го
аналізу, має ком пе тенцію ве ден ня істо рич но го на ра ти ву. Опріч того, вона
успішно ви ко рис то вує цілий ар се нал ме тодів емпірич ної ве рифікації ве ли -
ких і ма лих інфор маційних про сторів, та ких як світова ста тис ти ка й ро бо та з 
ма теріала ми міжна род них організацій і дер жав них струк тур різних країн,
дис курс-аналіз, кон тент-аналіз, лінґвістичні та се ман тичні опе рації у вив -
ченні змісту й сенсів ко мунікації, інстру мен ти мар ке тинґово го досліджен -
ня, case studies різних фраґментів медіа-ре аль ності. Утім, усе це вар то роз -
гля ну ти більш уваж но.

За ну рю ю чись в історію ста нов лен ня ґло баль ної ко мунікації, яка на на -
ших очах пе ре тво рюється, за ви ра зом ав то ра, на “не рво ву сис те му ґло -
балізації”, ав тор відштов хується від гіпо те зи, що саме інтен сив ний роз ви ток 
те ле ко мунікаційних тех но логій із се ре ди ни ХІХ століття спри яв утвер -
джен ню ге ге монії дер жав-лідерів (розд. 1. “Історія і теорія ґло баль ної ко -
мунікації”). Тран сат лан тич ний те лег раф ний і те ле фон ний зв’я зок, про кла -
дан ня на зем них і підзем них ка белів відігра ли суттєву роль у ге о політич них
конфліктах того часу, потім відкрит тя ефек тив ності радіовійн, а пізніше ви -
ве ден ня на на вко ло зем ну орбіту су пут ників для пе ре да ван ня сиґналів, які
сьо годні ста нов лять важ ли ву час ти ну те ле ко мунікаційної інфрас трук ту ри.
Усі ці речі про де мо нстро ва но у книзі чис лен ни ми й за до ку мен то ва ни ми
при кла да ми. Це збуд жує на уко ву цікавість, і важ ко стри ма ти ся, на прик лад,
від по шу ку в інтер неті кар ти підвод них ка белів но во го по коління й т. ін. На -
решті зга дай мо ви ник нен ня са мо го інтер не ту, ство рен ня інфор маційно го та
ко мунікаційно го се ре до ви ща, що блис ка вич но відтво рюється та сти му лює
міжна родні інтеґраційні про це си у різних сфе рах, а та кож, що дуже важ ли во
для ав то ра, при ско ре ну ево люцію і мо дифікацію в ній смис ло во го кон тен ту.
Це та кож транс ляція но вих змістів, чиї во ка бу ля ри, як і ме ханізми про ду ку -
ван ня, роз кри ва ють ся шля хом скру пуль оз но го досліджен ня ан гло мов них
слов ників із ви со кою ре пу тацією, що до сить пізна валь но, а де ко ли й див но
для укр аїнсько го чи та ча.

Влас не, ре тель но му і ко рек тно му аналізові піддається не лише ме ре же -
ва мова прак тик ко рис ту ван ня су час ни ми інфор маційни ми тех но логіями, а
й кон цеп ти на уко во го дис кур су сто сов но ґло баль ної ко мунікації. Як спра -
вед ли во за зна чає ав тор, оскільки утвер джен ня цьо го на уко во го пред ме та
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віднос но не давнє, мат ри ця кон цеп ту аль них інсайтів уточ нюється та вдос -
ко на люється в термінах розбіжнос тей і ком пле мен тар ності “доміну валь ної” 
й “аль тер на тив ної” па ра дигм досліджен ня. Пер ша відси лає до роз роб ле них
у другій по ло вині ХХ століття теорій ма со вої ко мунікації, які так чи так кон -
цеп ту алізу ють вимірю ван ня її соціаль них ефектів та чин ників, що їх де -
терміну ють. Дру га збуд жує не одноз начні на укові реф лексії, що варіюють у
ши ро ко му діапа зоні між кри тич ним підхо дом до медіа-індустрії та ме діа-
 сфе ри, те зою щодо ав то номії куль ту ри, ко нструк тивізмом різно го роду, з
од но го боку, і, з іншо го боку, тех но логічно зорієнто ва ною медіа-ар хе о -
логією, що доб ре зна ють соціоло ги ма со вої ко мунікації. Про те роз ши рен ня
пред ме та до ґло баль них мас штабів ви ма гає, що най мен ше, до пов ни ти відо -
му кла сифікацію рівнів ко мунікації Д. Мак квей ла [McQuail, 1996] — міжна -
род ним, транс національ ним і ґло баль ним. Спе цифіку кож но го з цих не -
орди нар них для соціологічної пер спек ти ви про сторів де таль но роз гля ну то
ав то ром, як і низ ку інших ре ле ван тних кон цептів, що експліку ють про це си
кон верґенції та ди верґенції по слуг, ме реж, терміналів та ринків, нові ал го -
рит ми міжна род них відно син, ха рак терні для ґло баль ної ко мунікації. За га -
лом, за лу ча ю чи праці ав то ри тет них у цій ца рині дослідників — А.Аппадураї, 
М.Кас тель са, Дж.Ке ра на, Г.Мо у лані, новітні досліджен ня ан гло мов ної на -
уко вої літе ра ту ри, пе ре осмис лю ю чи їх і твор чо роз ви ва ю чи, О.Зер нець ка
про по нує ве ли ку ко лекцію кон цеп ту аль них інстру ментів пізнан ня роз гля -
ду ва но го фе но ме ну відповідно до його ба га то вимірності, універ салістських
та сеґмен ту валь них пер спек тив.

Ура хо ву ю чи вик ли ки ґло баль ної ко мунікації у виг ляді по си лен ня ге о -
політич но го, соціаль но-еко номічно го дис ба лан су світо вої сис те ми та роз -
гор тан ня реґіональ них, ет но куль тур них конфліктів, ак ту аль ни ми, зок ре ма
й для Украї ни, ста ють про бле ми ерозії національ но го су ве ренітету і на сам -
пе ред інфор маційно го, тра диційних форм дер жав ної вла ди на тлі зрос тан ня
ак тив ності ко лек тив них реґіональ них, міжна род них реґуля торів та транс -
національ них кор по рацій (розд. 2. “У си ло во му полі ґло баль ної ко му ніка -
ції”). Звідси спеціаль на ува га ав то ра до за вдань і ме ханізмів збе ре жен ня
національ ної та куль тур ної іден тич ності за умов ек спансії ґло баль ної куль -
ту ри. Чи вар то на го ло шу ва ти на тому, наскільки чут ли ве це пи тан ня для су -
час но го укр аїнсько го суспільства, що зге не ро ва но пев ни ми відо ми ми при -
чи на ми, се ред яких не остан ньою є су перечлив ий за свої ми наслідка ми на -
ступ зразків, транс льо ва них ґло баль ни ми ме ре жа ми. 

Ри зи ки ураз ли вості куль тур но го роз маїт тя світу за доби циф ро вої ре во -
люції, як і будь-які інші вик ли ки ґло балізаційних про цесів, реґулю ють ся
сьо годні чис лен ни ми над національ ни ми організаціями, міжна род ни ми уго -
да ми, як, на прик лад, ухва ле на ЮНЕСКО 2007 року “Кон венція щодо куль -
тур но го роз маїт тя”, дер жав ни ми за ко но да вства ми, але та кож при ват ним
сек то ром, гро ма дськи ми об’єднан ня ми. 

Вся ця інсти туціональ на конфіґурація ґло баль но го управління інфор -
мацією і ко мунікацією до сить змістов но й док лад но ре ко нструюється у
книзі. Особ ли ве місце в ній посіда ють світові медіа-кор по рації, що вис ту па -
ють на й впли вовішими грав ця ми на ґло баль них рин ках і за снов ни ка ми но -
во го світо во го по ряд ку — медіак ратією. Тут вона не за хо ва на за абст рак -
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ціями та алюзіями, але, на впа ки, є зри мою й кон крет ною. Автор пра цює як
кваліфіко ва ний про фай лер, реп ре зен ту ю чи об ра зи медіа-маг натів, ге не зу
їхньої осо бистісної, еко номічної та політич ної спро мож ності, ґрун ту ю чись
на біографічних да них, публічних історіях і політико-еко номічно му аналізі,
а та кож профілі кор по рацій, при чет них до медіа-індустрії, ви роб ництв із
роз роб лен ня та впро вад жен ня інфор маційних і ко мунікаційних тех но логій,
їх по зиції як доміна нтних оди ниць ґло баль ної еко номіки.  Ви кликає інте рес
ти по логія ґло баль ної медіак ратії, в якій ви ок рем лю ють ся три ва гомі гру пи
— медіа-ди настії (Пе керів, Мер доків, Ма риньо, Аскараґа, Ріццолі та ін.),
спад коємці дер жав ної і фіна нсо во-про мис ло вої еліти (Б.Гейтс, В.-Р.Герст,
В.Пейлі, Т.Тер нер), self-made men (С.Бер лус коні, С.Джобс, Л.Кірш,
Ж.-Л.Лаґар дер), що висвітлює взаємоз в’я зок ро до во ду ґло баль них медіа-
 ак торів, чин ни ки їхньо го по ход жен ня, інсти туціональ ної леґіти мації і біз -
нес- стра тегій, яким вони відда ють пе ре ва гу (с. 113–138). Проб ле ма ефек -
тив ності стра тегій, націле них на по си лен ня медіа-впли ву, по шук но вих
підходів тра диційних ком паній з вивіре ни ми інди ка то ра ми мож ли вос тей та
ри зиків, на бу ває над зви чай ної важ ли вості у періоди фіна нсо вих криз, як по -
ка зує ав тор на при кладі ком пе тен тно го SWOT-аналізу медіа-імперії Walt
Disney (c. 217) (розд. 4. “Ґло баль на ко мунікація та ґло баль на фіна нсо -
во-еко номічна кри за: стра тегії ви жи ван ня”).

Ще один важ ли вий для ро зуміння ґло баль ної ко мунікації ас пект сто су -
ється не ухиль ної медіати зації політич ної сфе ри, збільшен ня впли ву но віт -
ніх інфор маційно-ко мунікаційних тех но логій на ґло баль ну політику,  при -
йняття політич них рішень національ ни ми уря да ми, фор му ван ня гро ма д -
ської дум ки й елек то раль них пре фе ренцій. Ідеть ся про ак тивність су пут ни -
ко вих ка налів но вин, транс льо ва них 24 го ди ни на добу, й та ких, “що дізна -
ють ся про все пер ши ми”, на кшталт CNN, Fox News, BBC, Al Jazeera, які з
різним успіхом кон ку ру ють між со бою за ува гу ау ди торій у різних час ти нах
зем ної кулі та за утвер джен ня світо во го по ряд ку ден но го й реґуляцію по -
літич них про цесів.

Де далі впли вовішим у цьо му сенсі стає і кібер простір, блоґосфе ра, на
яку сьо годні роб лять став ку в політич них ви бо рах. Ме ханізми та зміст
вклю чен ня онлайн-медіа у ви борчі кам панії роз гля да ють ся в кон тексті ви -
борів у Ве ликій Бри танії 2001 року, пре зи д ентських ви борів за участі Ба ра -
ка Оба ми у США. Ма буть, упер ше укр аїнський чи тач має змо гу озна йо ми -
ти ся з цими ви пад ка ми в усіх де та лях, зро зуміти вплив соціаль них ме реж на
сприй нят тя транс льо ва них політич них іміджів, фор му ван ня оцінок і ду мок, 
елек то раль ну по ведінку (розд. 3. “Ґло бальні медіа у політичній ко му н i -
кації”). На пе ре додні пре зи д ентських і пар ла м ентських ви борів в Україні це
неоціне нно ко рис ний досвід.

По ряд з ефек том “роз ши рен ня політич но го”, за сло ва ми Дж.Па рик -
ка [Parikka, 2016], про ду ко ва ним медіати зацією міжна род них відно син і
дер жав но го управління, національ на інфрас трук ту ра стає де далі враз ли -
вішою для не санкціоно ва них втор гнень, кібе ра так різно го ха рак те ру, з різ -
ни ми цілями та в різних мас шта бах, одіозні ви пад ки яких мно жать ся й  пере -
творюються чи не на по всюд ну прак ти ку. Це спо ну кає пильніше роз гля да -
ти пер спек ти ви дид жи таль ної куль ту ри. Зок ре ма — її значні мож ли вості й
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ре сур си для ге не ру ван ня кон троль о ва них суспільств “про гра му валь ни -
ків” і “про гра мо ва них”, здійснен ня інфіку ван ня і ко лонізації різних ме реж,
 тобто вла ди та кон тро лю над рин ка ми без пе ки. Звідси пи тан ня про  кон -
ґ руентність ідеї без пе ки і транс па рен тності в су час но му ґло баль но му свi -
ті. Відповідно, національні уря ди, ве ликі гравці інфор маційних і ко му -
нікаційних сис тем пе ре бу ва ють у по шу ку но вих стра тегічних ініціатив що -
до кібергігієни суспільств і за ходів кібер без пе ки, чому в книзі при свя че ний
спеціаль ний розділ (розд. 5. “Кібер без пе ка ери ґло баль ної ко мунікації”), де
де таль но роз гля ну то ево люцію й умо ви реалізації та ких стра тегій.

Розмірко ву ю чи як вдум ли вий аналітик про су часні трен ди ґло баль ної
ко мунікації та її пер спек ти ви, дид жи тальні роз ри ви між реґіона ми, краї на -
ми та на ро да ми, не орди нарні наслідки стрімко го проґресу в ца рині інфор -
маційно-ко мунікаційних тех но логій, ав тор не за ли шається відсто ро не ним
спос теріга чем. О.Зер нець ка ак тив но за лу че на у світові медіа не тільки як
дослідник, спи ра ю чись, на прик лад, на моніто ринґ ґло баль них су пут ни ко -
вих но вин них ка налів, національ них ка налів євро пе йських дер жав, Авст -
ралії, Японії, Ки таю, Росії, укр аїнських те ле ка налів (ко ло саль на ро бо та, що
під силу цілим інсти ту там), але й роз кри ва ю чи свій що ден ний досвід спіл -
ку ван ня із західни ми транс ля то ра ми як їх постійний гля дач, яко го гли бо ко
хви лю ють про бле ми еко логії, збе ре жен ня куль тур них пам ’ят ників і тра -
дицій, ви хо ван ня й тур бо ти про май бутні по коління (розд. 6. “Ґло баль на ко -
мунікація в кон тексті ста ло го роз вит ку”). Осо бистісний ав то рський ком по -
нент, мов на й емоційна лабільність, без сумніву, підви щу ють зацікав леність
і довіру чи та ча.

Міра вход жен ня Украї ни до ґло баль ної ко мунікації помітно зрос тає
останнім ча сом, хоча й не настільки раз ю чи ми тем па ми порівня но з є вро -
пей ськими краї на ми. І всі її бо ну си та ри зи ки відчу ва ють ся в соціумі де далі
ви разніше. За да ни ми, на прик лад, моніто ринґу “Укр аїнське суспільство”
Ін сти ту ту соціології НАН Украї ни 2015 року, інтер не том ко рис ту ва ли -
ся вже 64% до рос ло го на се лен ня, чет ве ро із п’я ти інтер нет-ко рис ту вачів
2017 ро ку мали ака ун ти в соціаль них ме ре жах: це пе ре важ но мо лоді люди до 
40 років, освічені, із се реднім і ви щим за се редній рівнем доб ро бу ту, меш -
канці міст. Нез ва жа ю чи на те, що ТБ за ли шається провідним медіа для жи -
телів Украї ни, при ваб ливість більшості те левізійних жанрів зни жується,
особ ли во се ред мо лоді, утри му ють ся ви сокі рівні не довіри до вітчиз ня них
ЗМІ, що має ви ра же ну реґіональ ну спе цифіку. В об ста ви нах політич ної
мобілізації ме діа-бізне су знач на час ти на укр аїнської ау ди торії розцінює
медіа як пуб лічний вияв вла ди й тих, хто до неї не здо лан но праг не, і скеп ти -
циз мом сто сов но те ле ба чен ня і пре си маніфес тує своє став лен ня до по -
літич них еліт [Укр аїнське суспільство, 2017].

Без пе реч но, вар то по го ди ти ся з інтенцією ав то ра по кла да ти надії в ро -
зумінні та здійсненні су час но го ко мунікаційно го зв’яз ку на співпра цю на -
уко вих дис циплін. Як і з тим, що ре ко мен дації щодо роз вит ку медіа-сфе ри й
інфор маційних тех но логій в укр аїнсько му суспільстві, вик ла дені О.Зер -
нець кою, по тре бу ють гли бо ко го осмис лен ня політи ка ми, дослідни ка ми су -
спільних про цесів, працівни ка ми медіа-сфе ри, діяча ми гро ма дя нсько го су -
спільства. І, звісно, сту ден та ми та аспіран та ми, котрі не знай дуть настільки
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все о хоп но го і змістов но го ма теріалу щодо ґло баль ної ко мунікації у жодній
іншій вітчиз няній, та й за кор донній на уковій книзі.
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