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Вступ. Теорія порядку денного досліджує коре-
ляцію між повідомленнями у масмедіа та гро-
мадською думкою. Фундатор теорії М. Мак-Комбс 
зосередив увагу на трансфері тем з новин у медіа 
до публічного порядку денного [16].

Положення теорії порядку денного (в україн-
ському перекладі трапляється й термін «теорія 
настановчості» [8]) стосуються впливу масмедіа на 
суспільство. Йдеться про те, що медіа не віддзерка-
люють наявний у соціумі порядок денний як ієрар-
хію (рейтинг) найважливіших суспільних проблем, 
навіть якщо припустити, що такий природний поря-
док існує. Технологічні можливості щодо створення, 
поширення та нав’язування інформації дозволя-
ють масмедіа конструювати власний порядок ден-
ний. В. Ковалевський наводить широке визначення 
порядку денного: «…відбуваючись  фактично,  у  вір-
туальному просторі здійснює реальний вплив на 
вибір людини… У найширшому плані порядок ден-
ний – це набір актуальних для суб’єктів питань, які 
потребують обговорення» [5, с. 212].

При цьому, очевидно, що «порядок денний» 
є настільки важливим чинником політичного про-
цесу, що залишити його формування лише на розсуд 
журналістам політики не можуть. Одна із головних 
гіпотез теорії порядку денного, що «…громадяни 
мають справу з реальністю другого ґатунку, струк-
турованою журналістськими звітами про певні події 
чи стан справ» [8, с. 27], потребує уточнення. У про-
цесі конструювання порядку денного беруть участь 
не лише представники масмедіа.  Нині у  рамках 
теорії порядку денного знаходиться місце майже 
всім дійовим особам політики та соціальним гру-
пам: процес встановлення порядку денного вклю-
чає діяльність політичних інститутів, громадських 
організацій, політичних еліт, журналістів, лобістів, 
впливових економічних груп, власників та редакто-
рів масмедіа («медіакратію»), ін. Окремі напрями 
досліджень присвячені впливу порядку денного 
на публічну політику [13], електоральним студіям 
[14; 12] та європейським студіям [18; 19]. На полі-
тичний порядок денний впливає багато факторів  
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Books were my pass to personal freedom.
Oprah Winfrey [20]
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і важливим науковим завданням виступає не лише 
аналіз впливу масмедіа, а й визначення трендів 
майбутнього [17]. Одним із таких трендів може стати 
посилення впливу книг на конструювання політич-
ного порядку денного.

Мета та завдання статті – дослідити роль кни-
говидання у визначенні порядку денного в Україні. 
Усі пам’ятають канонічний вислів: «Спочатку було 
Слово» [6]. Книги сформували Канон людської 
культури та цивілізації. Поставлена мета зумовила 
такі дослідницькі завдання: спираючись на ста-
тистику та дані соціологічних досліджень, обґрун-
тувати роль книговидання у формуванні порядку 
денного; визначити роль книжкового канону у фор-
муванні глобального порядку денного (на при-
кладі книги Г. Блума «Західний канон»); відзначити 
напрями впливу книг на сучасний політичний поря-
док денний в Україні (прикладом вибрано книгу 
В. Горбуліна «Як нам перемогти Росію у війні май-
бутнього»).

Методи дослідження. Концептуальні рамки 
дослідження зумовлюються використанням теорії 
порядку денного. Така теорія активно розробля-
лась представниками інтерпретативної парадигми 
та соціального конструктивізму. У межах цієї теорії, 
зокрема її «широкої» трактовки, яка поєднує поря-
док денний, праймінг та фреймінг як ефекти полі-
тичної комунікації, визначено потенціал впливу 
окремого масмедіа – книговидання – на політичний 
порядок денний. У дослідженні використовувались 
методи аналізу, синтезу, узагальнення, вторинного 
соціологічного аналізу тощо.

Результати. Порядок денний є важливою 
складовою частиною сучасного політичного про-
цесу. В умовах значного зростання ролі масмедіа 
загалом та політичних комунікацій зокрема можна 
стверджувати, що політичний процес оберта-
ється навколо тем порядку денного. У взаємодії 
держави, суспільства та масмедіа конструюється 
політичний порядок денний. Серед іншого полі-
тичні режими також можна розрізняти за спрямо-
ваністю інформації щодо рейтингу (ієрархії) про-
блем у порядку денному. Якщо для авторитаризму 
характерним є рух інформації «зверху – вниз» 
та визначальна роль держави у конструюванні 
політичного порядку денного щодо нав’язування 
вигідних для влади тем, то за демократії влада 
змушена виконувати накази соціальних груп 
та спільнот, які завдяки руху інформації «знизу – 
вверх» визначають політичний порядок денний. 
В умовах демократії порядок денний конструю-
ється відповідно до соціальних інтересів великих 
груп, а за авторитаризму переважають політичні 
технології, які застосовуються для маніпуляцій 
темами порядку денного та маскування інтересів 
влади. Значна роль у формуванні політичного 
порядку денного належить масмедіа. Інститут 
масмедіа не лише віддзеркалює наявний порядок 

денний, а й нав’язує порядок денний на основі 
приватних інтересів власників, редакторів, жур-
налістів. У фокусі дослідницької уваги щодо кон-
струювання публічного порядку денного перебу-
вали такі масмедіа, як преса, телебачення, радіо 
і соціальні мережі (М. Мак-Комбс,  О. Дем’янчук, 
В. Ковалевський, В. Кулик, Д. Яковлев, Г. Почеп-
цов). Натомість не досить уваги приділялось 
впливу книговидання на формування порядку 
денного. До винятків можна віднести дослідження 
змісту вітчизняних підручників з Історії України на 
предмет виявлення індоктринації та опосередко-
вано впливу на політичний вибір [15].

У творі Г. Блума критиці піддається передусім 
культура ресентименту. На його думку, саме куль-
тура ресентименту  визначає сутність політики 
у загальносвітовому масштабі. Незалежно від 
змісту, стилю та жанру популярні книги впливають 
на політичний процес. І цей вплив є недооціненим 
у сучасному політологічному дискурсі. Вплив інших 
масмедіа, особливо соціальних мереж та новин-
них ЗМІ, має нетривалий характер: пост або 
новина майже одразу після опублікування втрачає 
актуальність. Так, ці повідомлення спричиняють 
медіаскандали, тривалість яких – від декількох 
днів до місяців. Натомість політичний вплив книг 
значно триваліший та масштабніший, він зумов-
лений впливом на соціальні відносини, культуру, 
поведінку. Недарма є вислів про «епохальні» 
твори. Дані соціологічних досліджень та статис-
тичні показники розвитку ринку книговидавництва 
свідчать про зростання ролі книг. Книговидання 
визнано «…одним із найважливіших складників 
креативної економіки,.. індикатором культурного 
розвитку країни». «За даними ЮНЕСКО, зібра-
ними впродовж 2012–2017 рр., щорічно у світі 
виходить друком при близно 2,2 млн назв книг, 
а на 2020 р. передбачено зростання до 2,4 млн, 
тож аналіз статистики галузі спростовує песиміс-
тичні прогнози» [9]. Погодимось із тим, що «книги – 
невіддільна частина нашого життя. Вони водно-
час є об’єктом і культури, і соціальної інформа ції. 
У людства немає досконалішого за книгу інстру-
менту, щоб сформувати свідомість особистості, 
на вчити її мислити та бути відповідальним членом 
су спільства» [9].

Справді, роль масмедіа, зокрема й книгови-
дання, у процесі конструювання порядку денного 
є вкрай важливою. Погодимось: «Дослідження 
ролі масмедіа у політичній інтеракції нині важко 
уявити без аналізу їх можливостей з формування 
порядку денного. Розгляд цього питання супрово-
джувався вирішенням багатьох проблем та став 
основою для розвитку методології дослідження 
діяльності масмедіа…» [11]. З іншого боку, існують 
суттєві обмеження для маніпуляцій з боку мас-
медіа: «…люди не потребують допомоги з боку 
масмедіа, щоб побачити в інфляції або безробітті 
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серйозну соціальну проблему, бо вони знають про 
це зі свого безпосереднього досвіду» [11]. Поря-
док денний активно конструюється під час елек-
торальних кампаній: «Хоча кінцева мета будь-якої 
політичної кампанії – це перемога в день виборів, 
свою найближчу ціль кожна з них вбачає у стрім-
кому захопленні медійної програми… На полі-
тичну рекламу в масмедіа, переважно телевізійну, 
в багатьох країнах витрачають величезні суми гро-
шей, оскільки реклама – саме те повідомлення, 
настанови якого політичні сили воліють бачити 
серед головних положень громадської думки, 
але не менші зусилля спрямовані на формування 
медійної програми, оскільки вона викликає менше 
підозр у необ’єктивності й зумовлює більшу довіру 
громадськості» [8, с. 159].

У процесі формування політичного порядку 
денного соціальна проблема не може «напряму» 
потрапити до рейтингу суспільно важливих тем. 
Роль медіа полягає у тому, що вони здатні при-
вернути увагу суспільства до  будь-якої соціальної 
проблеми, презентувати її у вигляді рейтингової 
новини (історії) відповідно до формату. Аудіові-
зуальні масмедіа застосовують яскраві образи 
та мозаїчність подачі інформації, а для преси 
та книговидання важливий інший формат.

У праці Гарольда Блума «Західний канон» 
[1] йдеться не лише про західний літературний 
канон, формування якого відбувається у теокра-
тичній, аристократичній, демократичній та хао-
тичній епохах, а у центрі розміщується творчість 
В. Шекспіра. Він зосереджується на масштабних 
соціальних та політичних змінах, які спричиняють 
не лише літературні твори, а й  літературознавчі 
дослідження. Літературний канон – це фундамент 
соціальних правил та норм, саме тому Г. Блум 
виступає проти спроб його перегляду, вбачаючи 
у цьому запеклу політичну боротьбу. «Ті, хто бояз-
ливо покинули корабель естетики, виспівують 
літанії про те, що література є не більш як місти-
фікацією, підтримуваною інституціями буржуаз-
ного суспільства» [1, с. 23]. Йдеться про феномен 
ресентименту: «Одне із ключових положень тео-
рії Г. Блума полягає у тому, що необхідно захис-
тити літературознавство від надмірної політизації. 
Літературний канон, в центрі якого – В. Шекспір, 
потребує звільнення від впливу «лівих» ідеологіч-
них течій (від марксизму та фемінізму до постмо-
дернізму та деконструктивізму), які намагаються 
з політичних позицій критикувати канонічні твори» 
[7, с. 84].

Книги, на думку Г. Блума, опиняються в епіцен-
трі політичної боротьби. «Ті, хто виступають проти 
Канону, наполягають, що в його формуванні завжди 
задіяна ідеологія; більше того, вони йдуть ще далі 
й говорять про ідеологію самого формування 
канону, маючи на увазі, що власне акт формування 
(чи збереження) канону вже є ідеологічним жес-

том» [1, с. 28]. Він зазначає: «Легіони дослідників, 
котрі дезертирували з армії естетики, завжди були 
прихильниками її маргінальних функцій: платонів-
ського моралізму та арістотелівського соціального 
аналізу. Тому поезію або прирікають на вигнання, 
адже вона може загрожувати суспільному добро-
буту, або милостиво дозволяють їй страждати 
у затінку нового мультикультуралізму, та й то лише 
за умови, що вона гарантує суспільству повноцін-
ний соціальний катарсис… Під прапорами акаде-
мічних марксизму, фемінізму та нового історизму 
насправді крокують ветхі постулати платонізму 
й не менш архаїчні рецепти арістотелівської соці-
альної медицини» [1, с. 23].

Незважаючи на всі можливі рейтинги, визна-
чити книгу, яка здійснила найбільший вплив на 
політичний порядок денний в Україні (а її поява 
стала б точкою біфуркації політичного процесу), 
вкрай важко. У нагоді стають дані соціологіч-
них досліджень (опитування експертів), об’єм 
продаж, цитування тощо. За одним із рейтингів 
до лідерів в Україні входять книги Мей Маск, 
М. Лабковського, Л. Різ «Гітлер і Сталін», Д. Гоул-
мена «Емоційний інтелект», Ювала Ноя Харарі 
«Людина розумна» тощо [4]. За іншим рейтингом 
до ТОП-30 книг українських видавництв належать 
«Бути Окей» (Дарка Озерна), «Казка про Добро-
мола» (автор – відомий політичний діяч О. Тур-
чинов), «Це не пропаганда» (П. Померанцев), ті 
ж «Людина розумна» та «Емоційний інтелект» 
[10]. Згідно з даними соціологічного дослідження 
«Читання в контексті медіаспоживання та жит-
тєконструювання» [2], яке було проведене на 
замовлення «Інституту книги» та оприлюднене 
у листопаді 2020 року, «Книжки для українців – це 
насамперед джерело відпочинку, задоволення, 
відновлення (52% населення зазначили цей 
мотив), в другу чергу джерело знань та корисного 
досвіду (26% зазначили, що читають для само-
освіти, 16% – для духовного розвитку, 11% – для 
роботи або навчання, хоч це і не обов’язково), 
і ще 19% читають обов’язкову літературу для 
роботи або навчання». До популярних жанрів 
на книжковому ринку України належать: класика 
(20%),  детективи (18%), любовні романи (16%), 
книги з психології та саморозвитку, а також фан-
тастика, фентезі та сучасні романи (по 15%), 
наукові та науково-популярні видання (14%), 
фахова та бізнес-література (12%) [2].

Безумовно, впливають на політичний поря-
док денний книги всіх жанрів, а однією із вимог 
до політично найвпливовіших книг буде не лише 
аналіз наявного стану речей, а й спроба дати візію 
майбутніх політичних трендів. Саме цим відрізня-
ється книга «Як перемогти Росію у війні майбут-
нього» [3]. Її автор – один із беззаперечних авто-
ритетів у сфері внутрішньої та зовнішньої політики, 
безпеки та оборони,  колишній директор НІСД,  
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перший віце-президент НАН України В. Горбулін. 
Вона визначальним чином впливає на сучасний 
політичний процес в Україні, тому що присвячена 
завданню відродження оборонного потенціалу, 
створенню асиметричного арсеналу стримування 
російської агресії. Це стратегічні теми політичного 
порядку денного, до яких постійно звертається 
влада та суспільство. В. Горбулін зазначає: «І най-
головніше! Уже зараз в Україні існують всі можли-
вості для плідної співпраці держави з приватним 
сектором в галузі створення/розвитку ударних 
систем і вдосконалених розробок із впроваджен-
ням передових технологічних рішень. У нашій кра-
їні є все для гіперстрибка у сфері технологічного 
переозброєння, що може стати основним козирем 
української асиметричної протидії зовнішній агре-
сії» [3, с. 200].

В. Горбулін відзначає необхідність побудови 
системи асиметричної сили в Україні та прокла-
дає дорожню карту реформ у цьому напрямі: від 
техновірусів та реформ розвідки до підвищення 
потенціалу збройних сил та нових оборонних 
технологій. На його думку, асиметричний арсе-
нал України включає: трансформацію розвідки, 
перетворення СБУ на орган контррозвідки, ство-
рення структур інформаційної боротьби, зако-
нодавче оформлення територіальної оборони, 
створення нової ракетної техніки, розвиток сил 
спеціальних операцій та приватних воєнних ком-
паній [3].

Висновки. Книговидання як важливий склад-
ник медіапростору поєднує відбір текстів до друку, 
їх редагування та оформлення, тиражування, 
маркетинг та збут книг.  Тобто, як і електронні 
масмедіа та періодичні друковані видання, книго-
видання забезпечує процес передачі інформації 
у вигляді книжок від автора до аудиторії. У сучас-
ному світі книговидання залишається потужним 
медіа, а книги (зокрема, й електронні) здійснюють 
вплив на визначення політичного порядку денного 
суспільства та влади. Звичайно, вплив книгови-
дання на сучасну політику неможливо порівняти 
із роллю Біблії у розвитку європейської цивілізації, 
але роль книг у формуванні політичного порядку 
денного не можна недооцінювати: їх вплив трива-
лий та масштабний.
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The article examines the impact of book publishing on the political agenda. The conceptual 
framework of the study is defined by the agenda-setting theory (or the theory of media orientation), 
which includes the research on the correlation of media and public opinion, the influence 
of mediacracy and political parties, lobbying structures and NGOs, government institutions 
and oligarchs on the political agenda. The mass media do not reflect the natural hierarchy (rating) 
of socially significant problems, but construct their own agenda, which influences the agenda 
of public administration, the electoral process, foreign policy, and so on. The emphasis is 
on the fact that under authoritarianism, the agenda of power is imposed on society through 
manipulation and movement of information “from top to bottom”, and in a democracy the political 
agenda is constructed through the movement of information from society to power. It is noted that 
the focus of political science research on the construction of political order is always television, 
radio, press, film industry and Internet communications, including social networks. Instead, not 
enough attention is paid to the role of book publishing. This determines the relevance of the study 
of how book publishing affects the political agenda. The role of books and book publishing in 
the formation of the political agenda is determined. The article uses the methods of analysis 
and synthesis, generalization and secondary sociological analysis.
Book publishing belongs to the mass media because it provides the process of transmitting 
information from the author to the audience in the form of printed and electronic books. Book 
publishing includes the selection of texts for printing, their editing and design, circulation, 
marketing and sales. Statistical data and the results of sociological research were used to 
substantiate the role of book publishing in shaping the political agenda. The role of the literary 
canon in the formation of the global agenda is determined (using the example of H. Bloom’s 
book “The Western Canon”). The directions of the influence of V. Horbulin’s book “How to 
Defeat Russia in the War of the Future” on the modern political agenda in Ukraine are noted. 
Book publishing has an impact on the political agenda. Compared to other media outlets that 
are capable of creating short-lived media scandals, books have a large-scale and lasting 
impact on the formation of the political agenda in Ukraine.
Key words: mass media, book publishing, political agenda, book, resentment, global agenda, 
war of the future.
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