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ІДЕОЛОГІЯ ЯК ФОРМА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ 
У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Розглядаються сучасні  підходи  до  осмислення  феномену  ідеології,  
аналізу  впливу  ідеології  на  масову  свідомість  через  механізми  культурних  
практик у процесі комунікації.
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Попри всі розмови про смерть ідеології, цей феномен людської культури 
існує та буде існувати через те, що жодна система не порядкує лише силою й 
пануванням. Кожна владна система намагається панувати не тільки завдяки 
жорсткій силі та репресивним методам володарювання, але й за допомогою 
злагоди та співучасті громадян. Іншими словами, владна система намагається 
того,  щоб її  сила не  залежала тільки від  жорсткого панування,  але  щоб її 
авторитет  був  законним.  Завдання  легітимізувати  владу  багато  у  чому 
залежить і від ідеології.  Сьогодні в реальній соціальній практиці ми вже не 
знайдемо  класичні  політичні  ідеології.  Це,  скоріше,  ідеологічні  гібриди, 
пристосовані  до  умов  інформаційного  суспільства.  Ідеологія  в  сучасних 
суспільствах  не  стільки  знаходить  свій  відбиток  в  пропагандистських 
матеріалах партій і  рухів,  скільки “розчинена” в інформаційному просторі. 
Якщо  на  початку  ХХ  століття  ідеологія  була,  в  першу  чергу,  політичною 
теорією, то на початку ХХІ століття ідеологія репрезентована в іншій формі - 
у формі масової культури. Ідеологія у сучасному світі все частіше виступає у 
вигляді  "технологічних"  можливостей  влади  відтворювати  систему 
культурних практик, цінностей, понять і символів, легітимізуючих існуючий 
соціальний  порядок.  Сьогодні  вона  має  на  меті  не  досягнення  істини,  а 
орієнтацію людей на певну поведінку. Ідеологія перестала бути теорією і все 
більше  зрощується  з  пропагандою,  формуючи  смаки  "масової  людини". 
Сьогодні  існує  "культур-індустрія",  або  "культурне  виробництво",  яке 
виступає  як  ідеологічний  інститут.  Система  культурного  виробництва  діє 
перш за все завдяки засобам масової інформації та на все накладає печатку 
одноманітності, одномірності масової людини.

Основними рисами культурного виробництва виступають:
· Перевага ефекту та форми над змістом;
· Культур-індустрія, що ґрунтується не імітації;
· Поглинання стилів та смислів тотальністю;
· Розчинення мистецтва у споживанні.
Отже,  сучасна  ідеологія  функціонує  не  як  система  догм  або  гасел, 
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доктрин  або  теорій,  а  як  мова  преси,  масової  культури,  реклами  і  т.п. 
Найбільш  помітно  ідеологія  проявляється  у  таких  іпостасях  масової 
комунікації: програми новин, кінопродукція, популярна музика, яка сьогодні 
нерозривно  пов'язана  з  телеіндустрією.  Цей  апарат  комунікації  насичує 
кожного громадянина щоденною дозою націоналізму, шовінізму, лібералізму, 
моралізму  тощо.  Таким  чином,  індивіди  "переживають"  ідеологію,  беручи 
участь  в  певних  культурних  практиках,  що  забезпечуються  конкретними 
ідеологічними апаратами. "М'яка сила" (soft power) ідеології проявляється у 
прихованому вигляді. Ідеологія розчинена у конкретних практиках, образах, 
структурах,  які  сприймаються  нами як  само собою зрозуміле.  Саме таким 
чином вона стає способом життя і мислення людей, тому нелегко усвідомити 
її  присутність.  Вона  пронизує  культурну,  соціальну,  політичну  і 
зовнішньополітичну  сфери.  Ефективність  цього  механізму  полягає  у 
використанні  ідеологічного  ефекту  "привабливості"  (attraction).  Можна 
сказати,  що  "м'яка  сила"  становить  собою  ідеологізований  дискурс 
"привабливості".

Як  відомо,  найважливішими  соціальними  інститутами,  через  яких 
держава  м’яко  ідеологічно  може  впливати  на  громадян,  є  сім'я,  церква, 
система  освіти,  засоби  масової  комунікації.  Саме  вони  роблять  значний 
внесок  на  підтримку  стабільності  системи  за  допомогою  підпорядкування 
індивідів  ідеології  держави.  Але  вони  відносно  автономні, та  власне 
ідеологічний  зміст  тут  може  бути  різним.  Може,  тому  у  процесі  зміни 
домінуючої  ідеології,  перш  за  все,  намагаються  реформувати  саме  ці 
соціальні інститути?

Найважливішою характеристикою "м'якої сили" є її уявна незалежність 
від  держави  і  уряду  країн,  які  використовують  цю  силу.  Цінності,  ідеї, 
світоглядні  орієнтири,  моделі  поведінки  ніби  не  нав'язуються,  але 
позиціонуються як привабливі і бажані. Тим не менш, "м'яка сила" є дієвим 
механізмом панування. Можна сказати, що саме через soft power у сучасному 
інформаційному суспільстві  ідеологія  набуває якості  прямої  політичної  дії, 
подібно  до  тотальних політичних ідеологій  минулого.  Ступінь  впливу  soft 
power  розрізняється  залежно  від  рівня  соціально-економічного  розвитку 
суспільства,  його  вразливості  до  зовнішніх  впливів.  З  процесів,  що 
підсилюють  значимість  soft  power  у  глобальному  вимірі,  слід  назвати 
інформатизацію. Серед країн, що активно застосовують ідеологічні механізми 
"м'якої сили" слід назвати США, об'єднану Європу, Китай, а останнім часом - 
і Росію.

Отже, ідеологія диктує взаємозв'язок соціальних відносин, впливає на 
конституювання, трансформацію і практичне застосування знань, переконань, 
соціальних  репрезентацій.  Ідеологія  сьогодні  являє  собою  особливий  тип 
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символічної  взаємодії  в  соціумі,  який  слугує  відтворенню  суспільних 
відносин  і  виконує  інтегруючу  функцію  відносно  інших  типів  суспільної 
практики, водночас зберігаючи автономію по відношенню до них. На місце 
ідеології  як  вираження  колективних  інтересів  прийшла  централізована 
маніпуляція  масовою  свідомістю.  Ідеологія  більше  не  існує  як  політична 
ідеологія,  але  як  підґрунтя  формування  масової  культури  у  просторі 
комунікації.

Рассматриваются  современные  подходы  к  осмыслению  феномена  
идеологии, анализу влияния идеологии на массовое сознание через механизмы  
культурных практик в процессе коммуникации.

Ключевые  слова: идеология,  процесс  коммуникации,  культурные 
практики

The modern approaches of  understanding the phenomenon of ideology,  of  
analyzing  the  impact  of  ideology  on  the  mass  consciousness  through  the  
mechanisms of cultural practices in the communication process are reviewed in the  
work. 

Key words: ideology, the process of communication, cultural practices
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 РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗНАННЯ 
В СИСТЕМІ МОВИ

Статтю присвячено актуальній проблемі кодування науково-технічного  
знання в системі мови. Наголошено, що в сучасну інформаційну добу наука і  
новітні технології стають основою економічного зростання суспільства, і  
тому  дослідження  вербалізації  процесів  пізнавальної  діяльності  людини  в  
мовному  континуумі  привертають  увагу  науковців.  Мова  як  знаково-
симолічна система забезпечує комунікацію між людьми та достовірно кодує  
інформацію про об’єкти, явища, їхні риси. Фіксація концептуальної системи  
супроводжується  втіленням  наукових  понять  у  слова,  словосполучення,  
синтаксичні  конструкції.  Поняття окремих концептуальних сфер стають  
основними  компонентами  лексичної  семантики  спеціальних  слів  у  
терміносистемі.

Ключові  слова:  мовна  система,  концептуалізація,  терміносистема,  
термінологія, термін
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