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Шубін Сергій Петрович – старший викладач Південної академії підвищення кваліфіка-
ції кадрів Міністерства промислової політики України. У 1978 році закінчив Одеське 
вище артилерійське училище. У 2002 році закінчив миколаївський філіал Європейського 
університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу зі спеціальності 
“Політичний менеджмент”. Коло наукових інтересів – політичні маркетингові дослід-
ження.  

Наукові дослідження політичних конфліктів 
мають давнє і міцне коріння. З моменту виник-
нення держави і його інститутів з’являється фе-
номен політичного конфлікту. Спроби науково-
го підходу до вивчення цього явища робилися з 
давніх часів: Гераклітом (кін. VI – поч. V ст. до 
нашої ери); Платоном (428-348 рр. до нашої ери 
– ”Держава”, “Політика”); Аристотелем (384-
322 рр. до нашої ери – “Політика”, “Риторика”, 
“Етика”). Однак особливої гостроти і динаміч-
ності політичний конфлікт здобуває з моменту 
появи засобів масової комунікації, і першим 
таким могутнім інформаційним засобом є дру-

карські періодичні видання, зокрема газети. Хоч 
їх вплив останнім часом дещо знизився, внаслі-
док появи більш оперативних інформаційних 
каналів (радіо, телебачення, Інтернет), які мо-
жуть швидко передавати інформацію з місця 
події в реальному часі, роль друкарського слова 
все ще залишається великою. Адже друкарський 
ЗМІ претендує не тільки на своєчасність дове-
дення яких-небудь фактів, але в більшій мірі на 
аналіз подій, що відбулися, на створення навко-
ло себе могутніх політичних угрупувань, рупо-
ром яких вони стають. 

В Україні, як і в багатьох інших країнах ко-

Взаємозв’язок засобів масової інформації                            
з виникненням політичних конфліктів (на прикладах 
публікацій газети „Дзеркало тижня” за 2002 рік) 
 

 Освітлення діяльності державних інститутів влади друкарським періодичним ЗМІ має актуа-
льне значення сьогодні і буде залишатися таким в найближчому майбутньому. Вельми значна 
роль у цьому процесі тижневика “ Дзеркало тижня”. Як опозиційне видання, що займає жорстку 
позицію по відношенню до Президента Л. Кучми і його адміністрації, воно є важливим чинником, 
підтримуючим виникнення політичних конфліктних ситуацій в Україні. 

Illumination of activity of state authority institutes by printing periodic SMI is in actual right today 
and will remain such in nearest future. Very considerable role in act this of weekly “Zerkalo nedeli”. As 
opposition edition occupying a hard position on attitude to President L. Kuchma and his administration, 
it is by important factor, backing up beginnings of political disputtered situations on Ukraine. 
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лишнього СРСР, політична еліта розділена на 
визначені угрупування, за якими стоять могутні 
економічні клани, наприклад, Донецькі, Дніпро-
петровські, Харківські та інші, зі своїми амбіція-
ми і інтересами. І “справою честі” кожного тако-
го угрупування є не тільки мати свій вплив на 
політичні інститути держави через своїх пред-
ставників у парламенті і в місцевих органах вла-
ди, але також і підконтрольний ЗМІ. 

У даній ситуації вельми цікава роль тижне-
вика “Дзеркало тижня”, редакційний колектив 
якого представляє себе як незалежна газета, що 
знаходиться поза всяким впливом і контролем 
яких би то не було політичних і економічних 
сил. Ця суспільно-політична газета претендує на 
роль стороннього арбітра, не заангажованого 
ніякими пристрастями до якої-небудь політич-
ної сили, і ставити перед собою цілі пропаганди 
демократичних цінностей західноєвропейського 
зразка. Однак, аналізуючи матеріали, надрукова-
ні на сторінках “Дзеркало тижня” за 2002 рік, 
можна зробити наступний висновок. Матеріа-
ли, розміщені в газеті по політичній тематиці, 
підбираються таким чином, що вони виражали 
точку зору опозиційних Президенту Л. Кучмі 
сил по цілому ряду питань зовнішньої і внутрі-
шньої політики, односторонньо освітлюють (в 
негативному аспекті) діяльність президентської 
адміністрації, а деструктивні часом дії лідерів 
опозиції або замовчуються, або їм додається 
більш-менш респектабельний вигляд. Особливо 
це яскраво виявляється у статтях Ю. Мостової 
“Владимир Михайлович меняет профессию” [1, 
с. 1-2], “Время собирать розы и сеять шипы” [2, 
с. 1-2]; О. Дмитрічевої “Все в нашей власти, 
когда во власти все наши” [3, с. 1-2]; 
С. Рахманіна “Совпадение противоречий” [4, 
с. 1-2], “Цели и средства” [5, с. 1, 4]. Тижневик 
намагається виступити і в ролі “не тільки колек-
тивного пропагандиста і агітатора, але й колек-
тивного організатора” опозиційних сил. Так, 
наприклад, у статті “Смерть мертвого сезона” [6, 
с. 1-3] автори намагаються згуртувати різнома-
нітню опозицію (блок “Наша Україна” з БЮТ, 
КПУ і СПУ) і скоординувати їх дії в осінніх 
(2002 р.) виступах у рамках акції “Повстань, 
Україно!” з метою відсторонення від влади нині-
шнього Президента країни. “Что же вообще мо-
жет дать акция украинскому обществу в случае 
победы оппозиции. …Возможно, для этого 
представителю оппозиции, вероятнее всего Вик-
тору Ющенко, придется занять пост премьер-

министра. …Смена Президента и властной ко-
манды даст шанс стране приступить к процессу 
наверстывания упущенного. …Страна получит 
шанс начать новую жизнь с нового года. Гаран-
тий не даст никто. Но никто, кроме оппозиции, 
не даст шанса” [6, с. 3]. Далі автори намагають-
ся прогнозувати хід подальших подій в Україні 
у разі невдачі акції, організованій опозицією. 
“Самый большой риск в случае проигрыша сос-
тоит в высокой вероятности беззастенчивого и 
бесповоротного перехода власти к глобальному 
тоталитаризму” [6, c. 3].  

Створюється враження, що редакторський 
відділ політики газети “Дзеркало тижня” і засту-
пник головного редактора Ю. Мостова бажають 
підтримувати стан перманентного політичного 
конфлікту різної міри напруженості, аж до ради-
кальних дій окремих членів опозиційних сил. 
“Первой объявила о новом крестовом походе 
против власти Юлия Тимошенко. Что в общем-
то и неудивительно. Юлия Владимировна – обя-
зательный, если не хотите, неизбежный элемент 
движения сопротивления власти. Дозы радика-
лизма, периодически вспрыскиваемые ею в вены 
полумертвого оппозиционного организма, часте-
нько являются спасительными. Причем радика-
лизм этот выглядит не только политически обос-
нованным. …Тимошенко несомненно окажется 
одним из самых полезных игроков, несмотря на 
некоторую склонность к авантюризму” [6, с. 2]. 

Автори статті “Смерть мертвого сезона” на-
магаються підштовхнути і Віктора Ющенка до 
більш радикальних конфліктних дій. “Когда 
начнется война, ему придется или идти в колоне 
с теми, кто хочет смены власти, или подписы-
вать еще одно “заявление трех”, которое почти 
наверняка станет для него смертным пригово-
ром. Потому-то те, кто голосовал за него, голо-
совали не за власть, а за ее смену” [6, с. 2]. 

Намагаючись уникнути розгортання політич-
них конфліктних дій з руйнівними і непередба-
чуваними наслідками, Президент Л. Кучма йде 
на безпрецедентний крок – оголошує про свою 
згоду і готовність до радикальної політичної 
реформи, про яку так багато говорили лідери 
опозиції. Але редакторський колектив “Дзер-
кало тижня” це не вразило і гідної оцінки такого 
сильного політичного ходу Президента на сторі-
нках газети не знайшло відображення. 

Прагнучи дискредитувати владу, на сторін-
ках газети періодично порушуються питання то 
у “справі Гонгадзе” [7, с. 6], то спливають нові 
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“дані” про плівки колишнього майора Мельніче-
нко [8, с. 1-2], а то з несамовитою силою розкру-
чують маховик “кольчужного” скандалу [9, с. 1, 
3]. Всі наведені вище приклади не тільки не 
сприяють урегулюванню назріваючих політич-
них конфліктів, але й провокують їх розростан-
ня і загострення. 

Одержавши політичну незалежність, Україні 
необхідно будувати свою державність на ціннос-
тях європейської цивілізації, розвивати економі-
чний потенціал до рівня стандартів Європейсь-
кого Союзу. Це можливе тільки в умовах полі-
тичної стабільності, розв’язання назрілих про-
блем і виникаючих гострих питань, шляхом кон-
сенсусу і компромісів. Будь-які дії, пов’язані із 
загостренням політичної боротьби за владу, за її 
переділ, на руку тим силам, які виявляють себе 
тільки в умовах радикальних політичних конф-
ліктів, які можуть підтримувати і створювати 
свій імідж виключно в гострих політичних про-
тивоборствах, ведучих до руйнування держав-
ності і розхитування політичної стабільності. 
Велика роль у процесі збереження політично 
стабільного суспільства і побудови процвітаю-
чої економічно держави друкарського ЗМІ. І від 
того, яку позицію вони займають у цьому про-

цесі, які цілі переслідують ті сили, які стоять за 
ними, залежить майбутнє України, її престиж на 
міжнародній арені і політична вага в світі. 

Таким чином, можна зробити висновок, що 
нинішня діяльність газети “Дзеркало тижня” 
направлена не на розв’язання складних політич-
них питань, а на розростання існуючих і стиму-
лювання виникнення нових конфліктних ситуа-
цій. 
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