ВСТУП УКРАЇНИ В НАТО
що про це думають українці
як сприймають інформацію
проблеми дискурсу і їх рішення

Станом на серпень 2021 року:
54% українців ЗА вступ до НАТО
35% - виступають ПРОТИ
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Зберігається нерівномірна
підтримка за регіонами

* використані дані досліджень групи «Рейтинг», Центру Разумкова, Фонду

У 7-ми областях півдня та сходу України 55%
громадян не підтримують вступ до НАТО

демініціатив, «Соціальний моніторинг», КМІС, НАНУ, НІСД, УІМ

Ставлення людей до НАТО залежить від:
•

Політичної кон'юнктури. Це питання завжди є
предметом політичних дебатів

•

Зовнішніх факторів. Важливим є меседжі країнчленів НАТО, їх політика, воєнні кампанії тощо

Навіщо потрібна
психосемантика?
Головна мета:

Домогтися стабільної
беззаперечної підтримки
євроатлантичного курсу
України

Віднайти нову стратегію комунікації
Центром моделювання комунікацій ще у 2018 році
було проведено всеукраїнське дослідження на тему
«Вступ України в НАТО» (2 тис. респондентів)

Це психосемантичне дослідження дозволяє:
Розмовляти з аудиторією на їх мові
розуміючи ЯК по'вязані між собою уявлення людей

Бути цікавим аудиторії
знати ЩО саме люди хочуть почути та дізнатися

Перемагати опонентів
бути готовим до інформаційних атак опонентів та
заздалегідь підготовити нейтралізуючі відповіді

Основні етапи дослідження
Анкетування
Зазвичай
соціологи
самі
формулюють
питання,
що
призводить
до
певного
«викривлення» результатів

Кореляція

Аналіз

Для того щоб зрозуміти ЯК люди
сприймають інформацію на дану тему,
проводиться кореляційний аналіз
•

У психосемантиці
ми шукаємо
реальні думки людей

•
В анкету вносяться різні
висловлювання та вимірюється
ступінь їх підтримки

Він виявляє усі нелогічні зв’язки між
судженнями та вимірює їх силу

Сенс у тому, щоб люди
відповідали «як відчувають», а
не «як правильно»

У результаті ми отримали: 26
працюючих та 4 зворотні пари
меседжів з інтенсивністю понад 30%

•
•

Використовуючи працюючі
пари меседжів ми вже
розуміємо ПРО ЩО
розмовляти з аудиторією
вибудовується
карта
зв'язків, що візуалізує ЯК
люди думають про Україну в
НАТО;
проводиться
емоційна
оцінка такого сприйняття;
виводяться фактори, що
стають «рамкою» для будьяких розмов на цю тему;
розробляється
стратегія
формування й коригування
громадської думки

Кореляція: карта зв'язків

Працюючі зв’язки – це меседжі, які на інтуїтивному
рівні пов’язані та впливають один на одного
Водночас є більш широкі групи, які об'єднують
меседжі за умовними темами – ФАКТОРАМИ
престиж і захист
Усі позитивні надбання від членства
в НАТО – від статусності до безпеки
Ідея, що членство в НАТО назавжди
убезпечить нас від військових
конфліктів підсилює думку, що бути
воєнним
4
12
престижно

самобутність
Меседжі противників НАТО
На фоні думок, що від України не
залежить рішення про її членство в
НАТО, зростає відчуття того,
що будь-який союз пригнічує
суверенітет
7

ціна питання

Сила зв'язків

Група поєднує тільки дві думки:
сильний зв’язок (понад 0,7 або більше 50%)

середній зв’язок (від 0,6 до 0,7. Від 40 до 50%)

Членство в НАТО унеможливить
повернення Криму і Донбасу, а також
збільшить податки для людей

перспективний зв’язок (від 0,5 до 0,6. Від 30 до 40%)
незначний зв’язок (від 0,4 до 0,5. Від 15 до 30%)
зворотній зв’язок (менше -0,4)

n

меседж з анкети

6

1

8

міфи і страхи
Нелогічні страшилки про НАТО
Наші воєнні будуть гинути в гарячих
точках, а тут розпочнуться
10
теракти і різні
побутові конфлікти
13

21

Факторний аналіз

Правила вибудови «інформаційної брами»

•

Наразі люди сприймають
інформацію про НАТО
через ці 4 теми – умовно
кажучи у 4D форматі

Знаючи зв'язки та їх силу
ми можемо змінювати
ставлення людей

•

Ці 4 теми мають завжди
відображатися у будьякому
інформаційному
продукті!

Не можна ламати
існуючі зв'язки

Кожен фактор включає
різну кількість
9%
18%
46%
меседжів.
27%
Це впливає
на розподіл
обсягів інформації
% – частка інформації
по кожній темі

Володіючи даними про
зв'язки можна розробляти
контрінформаційні
та
превентивні заходи
Знаємо як мислить
опонент – знаємо як
його перемогти

Уникати
утворення
інформаційних
«порожнеч».
Вони заповнятимуться
опонентами, домислами,
що породжує
хибні
уявлення
Виграє той, хто надає
інформацію за усіма
факторами

Членство України в НАТО – це?

Емоційне сприйняття

підтримую

1
боєздатність армії

сучасні технології

0,5

розвиток
підприємства

байдуже

Думки та тези мають
підтримку більшості

0,7

бути воєнним
престижно

поверне окуповані
території

0

спільні дії з антитерору
миротворці
добре
заробляють

убезпечить від агресії

захист США в обмін на
без'ядерний статус

воєнні бази
ми це не вирішуємо
маємо масі себе захищати

ми не готові до цього

втрата
суверенітету

відтермінує вступ до ЄС

-0,48
навпаки, потрібен союз з країнами СНД

не підтримую

-0,5

А це «емоційна карта»
факторів та зв'язків, адже
усі
меседжі
люди
розцінюють через призму
«підтримую не підтримую»

-1
заблокує повернення
Донбасу і Криму

-1,23
це нові податки

-1,5

наші вмиратимуть в гарячих
точках
теракти у нас в
країні

конфлікти місцевих
з іноземцями

нам
постачатимуть
металобрухт

-2

-1,61
Думки та тези не
користуються підтримкою
більшості

Більшість позитивних
тез, що характеризують
можливе членство
України в НАТО,
підтримуються у
суспільстві

Настрої у суспільстві
•

•

Кожна думка про членство
України в НАТО має свою
емоційну характеристику.
Це дає розуміння того, які
тези потрібно підсилювати, а
які нівелювати

Найбільш популярними є меседжі, що членство в НАТО
підвищить боєздатність і професіоналізм армії, відкриє
доступ до новітніх технологій, залучить нас до спільних
із США заходів з протидії тероризму.
Дивно, але 47% громадян не вірять у те, що із вступом
до НАТО в Україні з'являться іноземні військові бази

20

Доволі популярними у суспільстві є меседжі про т.зв.
позаблоковий статус України.
до 60% громадян подобається ідея, що Україна
має сама забезпечувати свою безпеку
17
53% впевнені, що Україна не вирішує –
приймуть її в НАТО чи ні
8

Острахи та непідтверджені міфи не є популярними.
Єдиним дивним розповсюдженим судженням є те, що:
майже 70% не вірять у можливість загибелі наших
миротворців під час служби у гарячих точках світу

10

Проблеми

Проблемними аспектами фактору престиж і захист є те,
що:

Центральною темою в дискусії
про членство України в НАТО є
престиж і захист – саме вона
об'єднує усі фактори

• до нього дотична (на ≈ 30%) тема міфи і страхи.

11

Тобто при популяризації позитивних меседжів про
НАТО, автоматично зростатиме впевненість людей
у різного роду забобони;

20

10

• протидіють йому меседжі з теми самобутність. Як

не дивно, але промотування думки про те, що нас
мають захищати в обмін на відмову від ядерної
зброї, нівелює майже усі «проросійські» наративи.

19

7

• Водночас

найбільш популярні меседжі цього
фактору,
що
породжують
впевненість
у
необхідності
позаблокового
статусу,
є
автономними, що ускладнює їх спростування;

8

• антагоністом фактору ціна питання виступають
14

23

3

6

найбільш популярні меседжі. Тобто навіть
непопулярні думки про те, що вступ до НАТО
може заблокувати процес деокупації Криму і
Донбасу (унеможливить дипломатичне врегулювання з РФ)
все одно негативно впливатимуть на ідеї, що НАТО
зробить нашу армію більш боєздатною та
професійною, а також дозволить проводити
спільні антитерористичні заходи з США.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
підсилюємо власні позиції
нівелюємо опонентів
будуємо стратегію комунікації

Позаблоковий статус
– не вихід

ці ідеї будуть нівелюватися

17

Проблема «позаблокових» ідей полягає у
тому, що вони дотичні до явних
«проросійських» меседжів!
Проте, якщо останні засуджуються у
суспільстві, то тези про самостійність і
суверенітет є популярними та не мають
сильних логічних спростувань

20

безпека – тільки
наша справа

воєнні бази
США

ми нічого не
вирішуємо

8

втрата
суверенітету

7

Ідеї
позаблокового
статусу
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захист в
обмін на
відмову від
ядерної
зброї

не готові, порушить інші
союзи, проросійські настрої
потрібно пропагувати ці ідеї

Рішення було знайдено через промотування двох тез:
 членство в НАТО призведе до розбудови у нас іноземних

військових контингентів;
 західні

країни повинні нас
відмовилися від ядерної зброї.

захищати,

оскілки ми

Вони на підсвідомому рівні нівелюють ідеї про
позаблоковий статус України

Позбавляємо страхів
20

Підсилення ідеї про розміщення
в Україні іноземних воєнних баз
породжують у підсвідомості
громадян думку про загибель
наших військових у різних
гарячих точках світу

Це вирішується шляхом
спростування найменш
розповсюджених страхів

воєнні бази
США
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теракти в
Україні

Острахи, що взяті з
прикладів інших країн
або не підтверджені на
практиці в Україні

наші солдати
будуть гинути
15

побутові
конфлікти

не зброя, а
металобрухт

Зручним є меседж про можливість виникнення побутових
конфліктів між українцями і воєнними-іноземцями
Він оскаржується простими прикладами успішно проведених
«Євро-2012» та двох «Євробачень».

Водночас інші два меседжі є доволі кон'юнктурними:
 «гарантувати» захист від терору можна тільки у «спокійний» період

(ніколи не використовувати на фоні гучних терактів);
 меседжі про нове озброєння підтверджувати наочними фактами

Спростування одного з цих меседжів знижує загальний рівень
острахів, пов'язаних з НАТО (навіть доведених логічно!)

Значна кількість позитивних
меседжів про членство в НАТО
дозволяє обирати ті, які жодним
чином не асоціюються з
незручними тезами, зокрема про
ціну питання такого союзу

спровокує РФ і заблокує
деокупацію, зростуть
податки тощо

Ігноруємо негатив

6

23

22

доступ до
технологій

14

бути воєнним
престижно
12

25

розвине
підприємство

3
4

1
11

убезпечить
від конфліктів

Популярні меседжі можна зайвий раз не промотувати
Ідея про підвищення боєздатності і професіоналізму армії:
 по-перше, і так посилюватиметься через промоцію інших
меседжів;
 по-друге, має свого «незручного» опонента і змушує
людей замислюватися над тим, що Україна має віддати за
співпрацю з НАТО.
Треба популяризувати нові, несподівані та свіжі меседжі:
 членство в НАТО сприятиме розвитку підприємництва;
 надасть доступ до технологій у військовому секторі;
 зробить професію військовослужбовця престижною

Стратегія
Слід зазначити, що усі висновки
зроблені на базі психосемантичного
дослідження 2018 року.
Наразі доцільним є проведення
повторного опитування, який би як
мінімум враховував «афганський кейс»

зв'язки не потрібно руйнувати, їх потрібно
використовувати
Завжди надавати інформацію за 4-ма факторами
При цьому у ході дискурсу можна поступово вводити
нові фактори, адже тільки МИ будемо наповнювати їх
змістом та потрібними меседжами. Наприклад, можна
запровадити фактор «вигода»

Спростовувати усі міфи та «страшилки»
Це підступні меседжі, оскільки навіть при низькій
підтримці, породжують у людей нелогічний острах

Слідкувати за риторикою про «позаблоковість»
Пам'ятати, що вона є привабливою, проте близькою до
проросійських наративів.
Боротьбою з нею є промотування ідей, що Україна
де-факто ніколи не була нейтральною – відмова від
ядерної зброї не приймалось у вакуумі та мала наслідки

Не реагувати на слабкі меседжі опнентів
Ті, хто лякає людей новою агресією РФ у разі вступу
України до НАТО, залишаються наодинці з цими
ідеями та не мають впливу на суспільні настрої

ДОДАТОК
Анкета

 Оцінка миттєвих відчуттів людей щодо висловлювань на тему «Україна - НАТО» за шкалою від
-3 до 3, де «-3» – повністю не погоджуюсь, «0» – байдуже, «3» – повністю погоджуюсь

